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 There is clear need for methodological and scientific 

evaluating of new methological approaches in social 

science researches in the country; For overcoming this 

need there must be a standard criterion i.e. offering a 

pattern for methodological evaluating of new 

social/humanity studies in Iran is a necessary condition 

to show us the methodological situation of every 

social/humanity studies. 

In this article, we try to have impartial view about the 

different approaches in the structure of all social and 

human sciences paradigms. By this approach, we seek 

different properties of scientific researches, which in 

the first step that can bring us a kind of scientific 

systemization for researches. This pattern by 

penetrating the basic foundations of social/human 

sciences give us a three basic layers for scientific 

evaluating and finding the methodological situation of 

new studies. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 در انسـانی علـوم حـوزه در روشـی و شـناختی روش نـوگرایی مدعی های دیدگاه وجود
 ایـن معیارهای به حاجت و ها دیدگاه این شناسانه روش و علمی سنجش به نیاز کشور

 شـناختی روش ارزیابی جهت الگویی ارائه دیگرسخن، به. است کرده ایجاد را سنجش
 از آنهـا شناسـی روش و منطقـی یابی موقعیت و انسانی علوم مطالعات بدیع های مدل

 کمترین از آن در که پایه الگویی شود؛ می محسوب کشور معاصر پژوهشی ضروریات
  .باشد شده استفاده یابی موقعیت این برای ها پیچیدگی

 تولیـد سـاختار مـورد در خـاص های دیدگاه از مستقل تا شود می تالش نوشتار این در
 گونـاگون هـای ویژگـی و انسـانی علوم های پارادایم در مشترک بنیادین ساختار علم،
 نـوعی گـام، نخسـتین در بتوانـد کـه شـود ارائـه علمـی های پژوهش از مختلف انواع
 ارمغـان بـه کشـور در انسانی علوم حوزه نوگرای پژوهشگران برای  علمی بخشی نظام
 علـوم هـای پژوهش حـوزه در شـده ارائـه بـدیع پژوهشـی الگوهای تحقیق، این. آورد

 تقسـیم نـوع سـه بـه علمی معرفت بنیادین های الیه به نفوذ عمق براساس را انسانی
 .پردازد می آنها علمی شناسی جایگاه و سنجش به این براساس و کند می
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      ٨٩  ایران در انسانی علوم نوگرای مطالعات شناختی روش ارزیابی برای الگویی 

 

  مقدمه

 یـایدر جغراف  یعلمـ هـای پژوهش یشـناخت روش یتموقع یینتع
متکفـل  ینهادهـا  ینو همچنـ پژوهشـگراندانش، همواره دغدغه 

کـه نسـبت بـه  یدانشـمندان یحتـ ؛بوده است  یعلم های پژوهش
 یدغدغـه شخصـ یتمدن بشـر یها پیشرفت و علم های یشرفتپ

 هـدر و هـا پژوهش ینسبت به پراکندگ یدارند، مستقل از هر نهاد
 یتیجامعـه ابـراز نارضـا یـک یو منـابع مـال  یمـعل نیـروی رفتن
 یــتهو ویــژه هبــ وعلــم  یــریگ د شــکلینــرو فرا یــنازا ؛کننــد  یمــ

قرار گرفتـه،  یفراوان های پژوهشآن همواره موضوع  یشناخت روش
  شده است.  یقو تنس یرتقر یبه اشکال مختلف
از  یکـیه مثابـ بهآن  یـریگ شـکل یندعلم و فرا یتدرواقع، ماه

، علـم گـذاری یاسـتمباحث فلسفه علـم و س یزترینبرانگ چالش
قابـل قبـول بتوانـد مـورد  یاست که به شـکل یقتنس ینوع یازمندن

 شانهای پژوهش  یعلم یتموقع یینتع یبرا  یعلم یاستفاده نهادها
دانش  یاشاره به ساختار کل یمباحث برا زا سنخ ین. در ایردقرار گ

 بـه تـوان یشکل خود عمومًا مـ ینتر در آسان اگرچهآن  ییو شناسا
 ،دنمو بسندهاستعاره  یک یا ی،مدل مفهوم یکخالصه کوتاه،  یک

شناسانه،  روش ارزیابی الگوی یکه مثاب به ییشناسا ینا ییکارآ اامّ 
 یبـرا ییهـا علـم، همـراه بـا مـالک ینتکـو یندفرا تحلیل یازمندن

  است. آنه یابیارز
 یـا یممکن، درست یست که تا جاا آن الگو این لئایدحالت ا

بـه لحـاظ  یقتحق یک ینبودن محتوا یاو ارزشمند بودن  ینادرست
عناصـر  یبلکه تنها بـا جسـتجو ؛یردمورد قضاوت قرار نگ یارزش
 یـک  یعلمـ یـتموقع یـیندر مقـام تع یو سـاختار یشناخت روش
 هـا پژوهش یگـاهتـا جا ییمعلم بـرآ یندیدر نظام فرا  یمعل تحقیق

خود به کار گرفتـه  یشده و در جا یینتنها در نحوه کارکردشان، تع
کـه  یعلمـ یقتحق یکاست که کارکرد مورد توقع از  یهیشوند. بد
مورد نظر از آن  یجکار گرفته شده باشد، نتاه نادرست ب یتیدر موقع

  د. کن یرده نمکارکرد را برآو
در  یکنـون شـناختی روش یبـه آنارشـ توجهبا  رسد ینظر م به
 علـوم حـوزه در روشی و یشناخت روش یینوگرا یمدع های دیدگاه
جانبدارانـه و بـدون  رایـج یهـا قضـاوت وجودو  کشور در انسانی

 بــدیع هــای روش و هــا شناســی روشاز  اســتفادهمــالک در مــورد 
 ،مـا یانسـان علـوم یکنـون علمـیصورت گرفته در جامعه   علمی

دلخواهانــه بــه ســمت  هــای یریســوگ تــا گشــود راهــی تــوان مــی
و  یکردهـامسـتقل از افـراد، رو و یافتـهسـوق  ، یمـعل های مالک
جامعـه  یبـرا  ینظـم علمـ یـک یهـا حـداقل به بتوانیم ها یشگرا
  . یابیم دست خود یعلم
 ١،است یرونیو هم ب یهم درون ،که منشأ آن یعلم آنارشی ینا

فـراهم  را  یمـعل فضـای بـه شدید های یبموجبات وارد آمدن آس
 اسـت؛ مطلـوب  یبـه جامعـه علمـ نیلآورده که از آن جمله عدم 

ــه ــه از  یا جامع ــتک ــروط آن یننخس ــاد ،ش ــتگیپ ایج ــ یوس  ینب
و   یاست تا تـوان علمـ یکدیگربا  پژوهشگران  میعل های پژوهش
کشـور بـه نحـو  در  یمـعل مطالعـات برای شده هزینه یمنابع مال

   ٢.داشته باشد  یمعل آورده ،جامعه و دانشمندان یبرا ییافزا هم
 کننـده ینتـأم  یمـعل و شناختی روش آنارشی رفع ین،برا افزون
نحـوه  در یعلـوم انسـان یاهـال ویـژه هو بـ منداندانش یها دغدغه
 یهـا پژوهشـگران رشـته دیگـربـا  تواننـد یاست کـه مـ ییگفتگو

 /یعلـوم انسـان پژوهشـگران یشـته باشـند. بـرادا  یمختلف علم
مهم است که  ی،علوم انسان یها فلسفه یاهال یبرا نیزو  یاجتماع

 یابیارز ینوع ،خود در گستره علوم های پژوهش یگاهبتوانند از جا
ــه مــالک ،داشــته  یــتداشــته باشــند کــه موقع یدسترســ ییهــا ب
 نیـزو  کننـد یارائـه مـ  یکـه بـه جامعـه علمـ یآنها، خدمات  یعلم

 را یرنـدبگ  یمـعل جامعـه از تواننـد یمتقابل م نحو به که خدماتی
  د. کنمشخص 
 یـا شود یدفاع نم یخاص شناسی روش یا روشنوشتار از  ینا در

                                                           
در کشـور اسـت کـه  ییهـا افراد و گـروه های یژگیو  ،»یدرون منشأ«. منظور از ١

ند و و شـ می یعلم یساز یانوارد جر  ینهزم یکدر  یبدون داشتن تخصص کاف
شـده  یدتول ِی غرب یعلوم انسان یها شدن داده یرسراز  »یرونیعوامل ب«منظور از 
 یهـا یـتمتفـاوت و متضـاد و در موقع یمختلف با مبـان یعلم یها یمدر پارادا

 کشور است. یعلم یبه درون فضا یاییخاص جغراف
اشـاره  یـربه موارد ز  توان یمطلوب م یجامعه علم ینا نبودعوارض نامطلوب  از. ٢

ــ ــار  اطالعــی یکــرد: ب در  یعلمــ یتکــرار کارهــا یکــدیگر،دانشــمندان از آث
 یامـدنن یـدپد یجـهنت درواحـد و  یمرکز علمـ یکدر  یمختلف حت یها منطقه

و  معیاراست که  یحاکم بر جامعه علم یها قانون ینا رواقع،د. یعلم یشرفتپ
 یـاحل مسـئله  یشرفت،عدم پ یا یشرفتعدم انتحال، پ یاانتحال  یتمالک وضع

نـاگوار  یامـدهایو مـانع پ کنـد یم ینروش مورد توافق را مع یا ،عدم حل مسئله
راه  رسـد ینظـر مـ به. شود یان مپژوهشگر و  یقاتمورد در تحق یب یها قضاوت
 یمنـابع مـال نیـزو  یدر سطح منابع انسان یعلم های یهسرما یاز نابود یریجلوگ

در جامعـه  یـانیجر  یـامطلوب اسـت تـا هـر فـرد  یجامعه علم یکبه  دستیابی
انتصـاب  جرئت یگروه یا یشخص یها با مالکات و ارزش صرفاً کشور  یعلم

عـدم  یـا یعلمـ یکـردرو  یـک یشـرفتپ یصو تشخ یمسئله اصل تعیینانتحال، 
 یو اجتمـاع یو مانع ظهور مالکات علمـ ندهدرا به خود  یگرد  یکردرو  ییتوانا
 شود.ن یعلم یها قضاوت یبرا

                                                           



     ١٣٩٩بهار  /١٠٢ش/ ٢۶س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩٠

 

 مقـام در بلکـه نیسـت؛ خاصـی شناسـی روش یا روشدر مقام نقد 
 یسـتیچ یـین. سـخن در تباست ١علمی معرفت شناسی روش تبیین
 یکه علمـ یثاز آن ح یعلم یتهر فعال ینکهاست؛ ا یعلم یتفعال

از چـه  یطـورکل ) بـهیـردکه صورت بگ یعلم یماست (در هر پارادا
 بـر نوشـتار این در یگرسخن،د کند. به پیروی یدبا یشناس سنخ روش

 علـم، چیسـتی از پرسـش حوزه در که مباحثی از گیری بهره با تا آنیم
 و آنهـا »در« که هویاتی چیستی و پژوهش، چرایی واقعیت، چیستی

دار انجـام  عهـده کـه شخصـی و شـود مـی پـژوهش آنها روی »بر«
پرداختـه  »یشـناخت روش یـابیارز یالگـو« یماست، به ترس یقتحق
بـه  طـرف، یو ب  یعلم یمثابه ابزار مشترک که بتواند به الگویی شود؛
در  یعلوم انسان یدو تول پردازی یهارائه شده جهت نظر یعبد یالگوها

ارائه  یعبد یها و الگوها آن بتوان مدل براساسو  یدهکشور نظم بخش
ــهشــده جهــت نظر ــردازی و تول ی ــدپ ــان ی ــوم انس در کشــور را  یعل

 کشـف پی در نه نوشتار این که است گفتنی البته ؛نمود یابی یتموقع
 جهـت شـده ارائـه بـدیع الگوهـای میان در مشترک پژوهشی قواعد

 و بنیــادین ســاختار تبیــین مقــام در بلکــه انســانی، علــوم مطالعــات
  .آنهاست بین در مشترک شناختی روش

 یــابیجهــت ارز ییارائــه الگــو مقالــه، ایــن از هــدف بنــابراین،
 یـابی یـتو موقع یمطالعات علوم انسان یعبد یها مدل یشناخت روش

دانــش و  یکلــ یررو در ســ ســت. ازایــنآنها شناســی روش و منطقــی
 ینکــه در آن از کمتــر یمهســت یــهپا ییبــه دنبــال الگــو یشناســ روش

ممکـن  البتـه ؛استفاده شده باشـد یابی یتموقع ینا یبرا ها یچیدگیپ
هـا و  روش هـا، یشناسـ روش کـهسؤال به ذهن متبادر شود  یناست ا

 یصورت گرفته در جامعه علم  یعلم یاتنظر یدتول یعبد یکردهایرو
و  یمنطق یاز مبانمستقل  توان یکشور را چگونه م یعلوم انسان یکنون
 و تبیین ضمن مقاله پایان درقرار داد.  یابیآنها مورد ارز یشناخت روش
 هـای الیه که داد خواهیم نشان شناختی روش گانه سه های الیه توضیح
 و منطقـی مبـانی بازگشایی درصدد سوم الیه از سطوحی و دوم و اول

 دانـش تولیـد بـه را ما سوم الیه های خروجی و هستند شناختی روش
  .کند می نزدیک علمی

: بخــش اول بــه اســت شــده تنظــیم بخــش دو در مقالــه ایــن
 یعلم و بخش دوم بـه ارائـه الگـو یشناخت روش ینظر یها بحث

جهــت ســنجش  مباحــث ایــن از برآمــده شــناختی روش ارزیــابی
                                                           
1. Scientific Knowledge 

ــناخت روش ــدل یش ــا م ــا و الگوه ــد یه ــت  یعب ــده جه ــه ش ارائ
  .پردازد یدر کشور م یعلوم انسان یدو تول پردازی یهنظر

  
  اول بخش

ــبن ســاختار ــمشــترک د نیادی ــا دگاهی ــف یه ــورد در مختل  م

  علم یستیچ

توافـق  یـک یجـادا نوشـتار، ایـن نظـر مـوردایـدئال  ینکهبا توجه به ا
مشـخص کـردن  یبـرا نـوگرا  یمـعل پژوهشـگران یاندر م یاجتماع

نه  ،مگا نخستینانجام گرفته است،  یهای علوم انسان پژوهش یگاهجا
کـار  یسـتیعلـم و چ یسـتیخاص در مورد چ یدگاهیو د یهارائه نظر

 هـای یدگاهاز د یقنیمشترک و قدر مت بنیادین ساختار، بلکه ارائه یعلم
 سـاختاری هـای یژگـیآنهـا در و یکه تمـام ینحو به است؛ مختلف
بخش  ینرو در ا . ازاینکنند یواحد عمل م ،ها تفاوت باوجود یخاص

بـه   یمختلف علم یکردهایمشترک در رو ساختار ینا شود یتالش م
 الگوی یک یههسته اول بهتا بدان واسطه بتوان شود صورت گذرا اشاره 

 یینوگرا یمدع های یدگاهد علمی یابیارز برایمورد توافق  بخِش  نظام
 .یافتدر کشور دست  یدر حوزه علوم انسان یو روش یشناخت روش

 
  گانه علم  سه یها منطقه. ١
 یستیموجود در مورد چ مختلف های یدگاهنوشتار با توجه به د این

 یمترسـ یبـرا یـدگاهد یـکنتـوان تنهـا از  یدعلم بر آن است که شا
 علـوممعاصـر  نوگرایانه یها پژوهش یشناخت روش یابیارز یالگو

کـه بتـوان بـه  رود یآن مـ یـدا امدر کشور استفاده کرد، اّمـ انسانی
علم دست  یریگ تحقق مراتب شکل یاز چگونگ موجه یچارچوب

 ؛باشد یزموجود ن یشناخت علم یاتنظر از یاریبس  که عصاره فتیا
 یتـر و در برخـ صـریح صورت به ها یدگاهد یکه در برخ یا عصاره

  بدان اشاره شده است.  یبه صورت ضمن یگرد
و ارتباط  یاجتماع یستماز س  ینظام به نیل پی در ها یدگاهد یبرخ
 کوشـند یمـ یـهنظر یریگ شکل بر مؤثر عوامل ینو همچن یهآن با نظر

از  یهـای علـوم انسـان مختلـف در پژوهش یکردهـاینشان دهند رو
 ,Coleman, 1990)اند  در باب کنش استفاده نکرده یواحد یهنظر

p. 13)قابـل یشـناخت روش راهبـردیا وجـه مشـترک و عنصـر . اّمـ 
 ای یهبه نظر آنهااز  کیهر  یوابستگ یبرق های دیدگاه این از استخراج

 یسـتیدر مـورد چ یکردهارو ینتفاوت ا باوجوددر باب کنش است. 
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ــتواقع ــاع ی ــ یاجتم ــا و حت ــر و نهاده ــمردن عناص ــوه برش  یو نح
انـد کـه در  وجه مشـترک یندر ا یهمگ ی،های علوم اجتماع پژوهش
 یـنکـنش قـرار دارد. ا یسـتیدربـاره چ یا هیـنظر هـا یدگاهد ینا ورای
ا بـه با هم متفاوت باشند که هستند، اّمـ است ممکن هرچند یاتنظر

  هستند. یکنش انسان یینصورت مشترک درصدد تب
ــنا ــانجر ی ــان از  ی ــه دارد آننش ــر ک ــک ه ــای از ی  رویکرده

 یطـ ٢در علوم به مرتبه ُخـرد ١عبور از مرتبه کالن با را فرایندی  علمی،
 یـریگ شکل موجب کالن، های یتموقع یکه برخ ای گونه به کنند؛ یم

طور نمونـه مـاکس  . بهشوند یدر سطح اجتماع م یاجتماع یرفتارها
  کند: یبند گونه طبقه را این یاناتجر یناز ا یبرخ تواند یوبر م
 ی) برخ−مسپروتستانی درنمونه  طور به− ینید یها ( . آموزه١
 ؛دکنن یم یجادها را در هواداران خود ا ارزش
 ینسـبت بـه برخـ ییهـا یشخاص گـرا یها . افراد با ارزش٢
 ؛کنند یم یاراخت یاقتصاد یرفتارها
در بخـش افـراد کمـک  یها به رفتار اقتصـاد یشگرا ی. برخ٣

 جامعـه وارد) یتالیستیطور نمونه کاپ تا سازمان اقتصاد (به کند یم
  ).see: Coleman 1990, p. 8( شود
نشـان  یآن بـرا یدر محتـوا یکه با اندک تصرف یبند طبقه ینا

طبقات مختلف مراتب کـالن و  یشناخت و روش یدادن وجه صور
 یقلمروهـا دهـد یارائـه شـد، نشـان مـ یُخرد در علـوم اجتمـاع

ُخرد به مراتب  یاجتماع یمشاهده در قالب رفتارها قابل یاجتماع
قابـل مشـاهده و مطالعـه  یکه به سـادگ ندا وابسته یکالن اجتماع

با آنها سـرو  یقتحق یها ت که آنچه روشاس یدر حال ین. ایستندن
از رفتار در سطح ُخرد است که دائمًا با  یمراتب شناساییکار دارند، 

 یـنمراتـب کـالن اشـراب شـده اسـت. ا یهـا یشها و گـرا آموزه
و امور  یاجتماع یرفتارها یجادگانه در نحوه ا حداقل سه یتوضع

 یگـردر د تـوان یرا مـ یاجتمـاع یهـا یشهـا و گـرا سابق بر کنش
  د.کر هشاهدم یزن یعلم شناخت های یینتب

کوهن تـالش دارد تـا علـم را درون  یمیپارادا یدگاهطور نمونه د به
 یـزیدر نگاه جامع کوهن شامل هـر چ یمدهد. پارادا یحتوض یمپارادا

از  یرهاهمــه مســ ؛اســت یضــرور  یعلمــ یــتفعال یاســت کــه بــرا
التزامـات بـه ابزارهـا و  یر"در باال" و از مس یزیکیمتاف یها فرض یشپ

                                                           
1. Macro level 

2. Micro level  

 ،»یینپـا«و  »بـاال« یـان. مگـذرد ی" مـیین"در پـا یتجرب یها یهتوص
خاص از مسائل حـل  یها در مورد موضوع [علم] و مثال ییها یهنظر

انـد کـه  مهـم یاربسـ یمپـارادا یهـا داده یکـه بـرا ندسـته واقـعشده 
 ,L’Abate)شـود  یگفتـه مـ یمیپارادا یها ها مثال اصطالح بداندر

2012, p. 4)ــنا ،دیگرســخن . به ــ یت،وضــع ی  هــای فــرض یشپ
 و دهـد مـی قـرار عمومیت و انتزاع از سطح باالترین در را متافیزیکی

کـه  ییجا گیرند؛ یدرباره موضوع علم در مرتبه بعد قرار م هایی نظریه
 هـای یهشاهد ظهور نظر یمختلف علوم انسان یکردهایدر رو یژهو به

  .هستیم یکنش انسان یستیچمختلف در باب 
  

  

                            

  

  
 

 

    هرم علم

برشـمردن عناصـر  یازمنـدجامع از علم ن یریگرچه ارائه تصو
 یـانساده شـده از جر یرتصو ینا اامّ  ،است یفراوان یشناخت روش
 در یشــناخت روش عناصــر از یــک هــر موقعیــت توانــد یمــ ٣علــم

                                                           
 یگـرد  ییهـا علـم را بـه شـکل یشـناخت روش یمراتبـ سلسله فراینداز  یرتصو  ین. ا٣

 The Essence ofطور نمونه در کتـاب  شاهد بود. به یدر آثار متعدد توان یم
Research Methodology بـا همـان  یبـاً ا تقر اّمـ یشـترب یبا مراتبـ یهرم ینچن

  (Jan Jonker, 2010 p. 23)شده است.  یرتصو  گونه اینمحتوا 

 

 متافیزیکی هایفرضپیش

 موضوع درباره هایینظریه
 علم

ابزاری و التزام
توصیه تجربی



     ١٣٩٩بهار  /١٠٢ش/ ٢۶س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩٢

 

 پژوهشــگرکــه  ینحــو بــه ؛دکنــرا مشــخص   یعلمــ هــای پژوهش
خـود در   یعلمـ یتاز موقع یکل یریتصو به واسطه بدان تواند یم

  . یابد وقوفهرم دانش 
 یشــناخت روش یــابیارز یاســتفاده از الگــو یبــرا یــبترت ینبــد

ارائـه  یبرا بسترسازیبخش درصدد  ینکه در ا یعلوم انسان یاتنظر
بـا   یمـعل تحقیـق یک کلی های یژگیو یقدر جهت تطب یم،آن هست
گانـه علـم (در نمـودار  سـه مراتـب از یـک هـر هـای یژگـیظاهر و
را  مـامـورد نظـر  یـقتحق یگـاهجا یبه نحـو کلـ تواند ی) مگفته پیش

 داد تشـخیص تـوان یم ینگاه کل یککه در  یبه نحو ؛مشخص کند
نسـبت بـه  یتیاز چه موقع یشناخت لحاظ روش به  یمعل تحقیق این

 یداعلم ورود پ یانتوانسته است در جر یاست؟ آا هرم علم برخوردار
 یا سـه مرحلـه یطتوانسته است تمام شرا یاکند؟ و در صورت ورود آ

 یهـای لزومًا تنها پژوهش دیگرسخن، به نماید؟ استیفا را علم هرم در
برخـوردار  ییباال یفیتکه از ک یابند یم راعلم  یانبه جرورود  امکان
 .(see: L'Abate, 2012, p.4) باشند
  

 نفـس صـدق ایـ  یمـعل جامعه رشیپذ: بودن یشرط علم. ٢
  ؟یاالمر 

علـم از تبعـات  پـارادایم یاهـال بـرای  علمی پژوهش یک پذیرش
ــیاســت کــه  یپژوهشــ ــر  مبتن ــاتو ادب یشــینپ هــای پژوهشب  ی

 گرفتـه صـورت یـقله تحقئمسـ یاگرفته حول موضوع   شکل  یعلم
 یلااهـ  یعلم یکردوارد رو  یعلم تحقیق یک آن موجب به و باشد

. از کنـد یمـ یداپ یترسم یقیکار تحق یک عنوان بهآن علم شده و 
معضـالت و حـل معضـالت و  ییشناسـا ،هـا یژگـیو یـنجمله ا

کننده  ینتضم ،مسائل ین. حل ا(ibid) است یعلم یکردمسائل رو
ــنا ــگر ییآش ــا ادب پژوهش ــاتب ــردرو ی ــ یک ــتو اهم  یعلم ــه  ی ب

  و مسائل مطرح شده در آن است. یشینپ های پژوهش
 یـانجر یـکخـود را در  صـدق و هویـت  مـیعل پژوهش هر

 یـتبـا واقع اگرچـه نیـز  یعلم یانجر یک. کند می جستجو میعل
 یا بـراامّ  کند، ی، صدق خود را جستجو مپژوهشگرمستقل از فرد 

  یمـعل جامعـه یـک یهمراهـ یازمند، نیانجر یکشدن به  یلتبد
از  ییهـا توانسـته باشـد جلـوه یقـاتیکـار تحق یکاست. چه بسا 

 یتوسـط اهـال آن یرشا بدون پذامّ  ؛را در خود آشکار کند یتواقع

در آن  یعلمـ جریـان یکشاهد وجود  توان ینم  یعلم جریان یک
 یمالصـدرا اسـتلزامات یحرکـت جـوهر یهنظر ،طور نمونه بود. به

و  یزیـکو ف یعیـاتطب یمختلف از جملـه آن بـرا یها دانش یبرا
 یـجرا یو علوم انسان یزیکعلم ف یاندارد که جر یعلوم انسان یحت

 نظریـه ایـن هـای یژگینتوانسته با آن ارتباط برقرار کند. از جمله و
(ر.ک: مالصـدرا،  اسـت اجسـام ابعاد بر فیزیکی ُبعد یک افزودن
   .)١۴٠ص ،٣ج ،١٩٨١

 یگانـه هندسـ و در کنار ابعـاد سـه یُبعد واقع یکُبعد زمان که 
را  یءانـدازه شـ یزیکی،متـاف یطول، عرض و عمق است، طبق مبـان

 ایـن اّمـا ؛که همان زمـان اسـت داند یچهارم م یرمتغ یکوابسته به 
و  یعیآن مورد استقبال دانشمندان علوم طب یریگ اندازه سبک و اندازه

عـدم توجـه  ینا باوجوداست که  یدر حال ینقرار نگرفت. ا یزیکیف
حضـور در  یـتقابل یزیکیمتاف یهنظر ینقطعًا ا ی،و فرهنگ یاجتماع

 یــهنظر یــنا یــزن یعلــوم انســان یامــروز را دارد. در فضــا یعیــاتطب
از  یبرخوردار اسـت کـه برخـ یاز چنان تبعات قابل توجه ییصدرا

قـرون  یعلـوم انسـان دهاییکررو یبخش برخ یتاستلزامات آن هو
 یـزفضـا ن یـنا در ا)، امّ ١٣٩٧ ی،و موسو یشده است (حسن یدجد

در  ین،اسـتفاده کنـد. بنـابرا یهنظر یننتوانسته است از ا یعلوم انسان
 یمـعل هـای شخصـیت ظهور شاهد توان می ها یتاز موقع یاریبس

العـاده، جامعـه قـادر بـه  فـوق یرشـد علمـ یـلدل  بود که چه بسا به
 چـه. یستنداو ن یبرآمده از دستگاه فکر یعلم یاتاو و نظر ییشناسا
را نـدارد کـه   یبه علم یدنرس یبرا یجامعه توان کاف  یمعل ابزار بسا

  کرده است.  یجادکه او ا ای یهنظر یااو کشف کرده و 
 اصـلی مـالک تواند ینم  یجامعه علم یرشعدم پذ ین،اوجودبا
 یرشا پـذباشـد، اّمـ  پژوهشـیکـار  یـکنبـودن  یابودن   یمعل برای

  یعلم یکردبه جرگه رو  تحقیقاتیکار  یکشرط ورود   ی،جامعه علم
پـرتالطم و  یـانجر یرش،پـذ یـنعلم خواهد بود. بـدون ا یمو پارادا
 و کالن علم، حرکت نخواهد کرد.  یاجتماع یزبرانگ تحول
 صـرف نـه یپژوهشـ کار یک ویژگی ترین یوصف اصل ینبا ا
 یبودن آن برا یاستدالل یزانبلکه سنجش م  ی،معل جامعه پذیرش

است و   یکه مستقل از جامعه علم یبه صدق است؛ صدق یدنرس
ــذ ــذ یرشپ ــدم پ ــانا یرشو ع ــور یش ــش مح ــدارد.  ینق در آن ن
در  پژوهشـگراز  یشکـه پـ یعلمـ یـاتبـا ادب ییآشـنا ،یناوجودبا
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 یـک یاتگرفته است، از ضرور له مورد بحث شکلئمس یاموضوع 
 ادبیـاتی در تـوان یتوجـه بـه آن را مـ یاست که تجل یپژوهشکار 

 صورت این غیر در. است گرفته کار به پژوهشگر  کرد که مشاهده
 تـر  پـیش کـه کرد خواهد متمرکز مسائلی بر را خود کار  پژوهشگر

اسـت کـه  یهـای پژوهش نـوعاز آن  یجدا یناند و البته ا شده حل
  نما سروکار دارند. لهئبا مس یاندارند  یا لهئمس

 یـککـه معتقدنـد علـم در  هـایی یدگاهگرچه با د امر ینالبته ا
 ,see: L'Abate)کنـد یمـ یداپ ّینتع ١یاجتماع  یفرهنگ یتوضع

2012, p.4) ا متفاوت خواهد ، امّ باشد همسو جهاتی از تواند یم
ا اّمـ ؛کنـد یعلم را وابسته به جامعه و فرهنگ تصـور نمـ یرابود؛ ز
دهنـده  یلمثابـه عناصـر تشـک را بـه یو فرهنگـ یاجتماع یتوضع
 هاروش ،مسائل ههرگا. دهد می قرار خود روی یشپ  یعلم یکردرو
 پذیرشاز  علم از ایشاخه هالیا بیندر  علمی یکردرو یک نباو ز

ــــــرد آن ،باشد رداربرخو  مهادا دخو تحیا به ثباتیا ظلحا به رویک
ـــد می عمل علم غیر از علم تمییز ایبر ریمعیا مثابه بهو  هددمی  کن

(ibid, p.5)  .  
 در تثباو ا تثبو ممقا گرا سدرمی نظر به که ستا حالیدر  ینا
 ییانسبیتگر رچاد نکهآ بی ،نکنیم خلط دنبو علمی کمال تعیین

 ستدر هیدگاد از پـــذیرفتنی یتفسیر انتو می ،شویم معرفتشناختی
 از علمی ارهگز یک دنبو علمی کمال اً حتم گرچه بنابراین،. دکر ئهارا
 به وطمشر »ثبوتی ظلحا به« اننمیتو را ستا علمی که حیث آن
 کمالو  نستدا  علمــی جامعه یــک بیندر  جتماعیا پــذیرش دجوو

 یک شپذیر ایفر حقیقتیو  دهبو قعاز وا کاشفیت دن،بو علمی
 ینا به باید مّادارد، ا دجوو دنبو علمی کمال انعنو به علمی جامعه
 یهارویکـرد دیجاا از مفّری ،»تثباا ممقادر « که دکر نعااذ نیز نکته

 یهارویکرد با جههامواز  ناگزیر علم ساحتو  نیست علمی مختلف
ــــر یتودمحد حاصل. دبو هداخو علمی مختلف  به ستیابیدر د بش
در  علمی نگوناگو یهادیکرو رو یمهاراداپا دِ یجاا ،علم بنا ساحت
و  علم حقیقت به نیل گررو، ا ین. ازامیبخشد ورتضررا  علم عرصه

ـــه د،بو میسر هاننساا ایبر قعوا ـــین ب  تنها نه علم به یمیراداپا هنگا یق
 عقواصــــًال امکــــان و معرفتی ییاتکثرگر بلکه ؛شتاند تیورضر

ـــیعل مختلف ییمهاراداپا دیجاا نمکارو ا ینو ازا نمییافت  دجوو م
 .شتدانمی

                                                           
1. socioculturally  

 تیــواقع یســتیچ دربــاره قیــروش تحق نبــودن طــرف یبــ. ٣
   یاجتماع

 توقـع توان ی، نمیقتحق یها روش پارادایمی های یژگیبا توجه به و
متصـل  یاجتمـاع یـتبـه واقع واسطه یها ما را ب روش این داشت
 هـای جریـانو  هـا پارادایمهمواره در  یقتحق های بلکه روش ؛کنند

ــه شــکل  علمــی ــه و گرفت ــار نظری هــا تنهــا  روش یــنهســتند. ا ٢ب
 و ندکن میما آشکار  یاز سطوح جامعه را برا  یانضمام ییها بخش
 چیسـتی سطح در پردازی یدها ینو همچن گذار یبرا یاندک ییتوانا
 واقعیت تواند یآنها نم یریکارگ هب رو ازایندارند.  یاجتماع یتعواق

 واقعیـت چیسـتی سطح در را اجتماعی واقعیت حتی یا  یمپارادای
   .)١٣٨۴(بلیکی،  آورد ارمغان به ما برای اجتماعی

ت بـه یـ، شـناخت واقعیفـیو ک  یهای کّم  پژوهش یهدف اصل
 یبر مبان یبه آن وارد شد و متک یاست که بتوان به لحاظ تجرب ینحو

 یابیت مورد مطالعه نمود. آنچه در دستیر واقعیاقدام به تصو پیشینی،
ت اسـت کـه توسـط یـاز واقع یرین هـدف مهـم اسـت، تصـویبه ا

، معمـوًال یکّم  یشناس شود. روش یارائه م یفیو ک  یکّم  یشناس روش
 یت اجتمـاعیدهد. واقع یارائه م یت اجتماعیستا از واقعیا یریتصو

بـر  یدهد، متکـ یها رخ م دهیپد یاجتماع یها و کارکردها که با نقش
ر در یر و نقـش تفسـیه، تأثین زاویباشد. از ا یم ناپذیرریین عام تغیقوان
رد. آنچـه یـگ یان قرار نمیگرا یکّم  ی، مورد توجه جدیاجتماع یزندگ

 یرد، بررسیگ یق قرار میتحق  یکرد کّم ینظر رومّد  ،رییتحت عنوان تغ
قابـل  یهـا یژگیصه و ویز، خصیرها نیرهاست. متغین متغیرات بییتغ
 یط و چگـونگیده با محیارتباط پدد که برحسب هستنها  دهیر پدییتغ
  د. نشو ین مییا کارکرد آن تعینقش  یفایا

زان رابطـه ینوع و م یسه و بررسی، جهت مقایا نهیزم یرهایمتغ
ط، یت محـیبـا هـدا ،رو ازایـنو  ندشـو یمـ یهـا معرفـ دهین پدیب

دهند کـه  می رخ اجتماعی زندگی در یها و فعل و انفعاالت تیفعال
اسـت.   یازمنـد پـژوهش علمـیآن ن ینـیب شی، کنترل و پییشناسا
 ییبا شناسـا توان یرا م یاجتماع یو زندگ یطمندرج در مح ینقوان
 استخراجرها ین متغیروابط ب همچنینو  هاآن توابعت یرها، هدایمتغ
ت یـسـتا از واقعیا یتصـور مسـتلزمن امر، ین، تحقق ای. بنابراکرد

 ٣ّیرهـارا بـا زبـان متغ یکه جهان اجتماع یتصور ؛است یاجتماع
                                                           
2  . theory laden 

3. Language of variables  



     ١٣٩٩بهار  /١٠٢ش/ ٢۶س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩۴

 

 تـر یهرچه علم یدر راستا است  یمگا این. کند یما ترجمه م یبرا
 ,see: Hughes) )٢٣٧ص ،١٣٩٠ یمان،(ا یکردن علوم اجتماع

1993, p.41) کـه  یریتصـو ؛است یعیالبته از سنخ علوم طب که
 عنوان بهآن را  یدر علوم اجتماع یستیویتیپوز یانجر یشناس روش

  .کند یم یفعلم تعر یکعلم بودن  لئایدا
ت یـط، معتقدند که واقعید بر محیتأک یجا ، بهیفیپژوهشگران ک

کـه بـا  یتـیشود. واقع یساخته م یتوسط کنشگران اجتماع یاجتماع
و  یریپـذ شود، مشمول انعطـاف یار و اراده آزاد ساخته میاصالت اخت

رد، یـگ یر مـت مدنظر قـراین آنچه در واقعیر و تحول است. بنابراییتغ
 یت، بـه معنـایـواقع یتحول ویژگیآن است. توجه به  یتحول ویژگی

  ت است. یواقع یریگ بودن شکل یندیتوجه به فرا
، یاجتماع یت و زندگیر واقعیدر تصو یفیو ک  یهای کّم  پژوهش

گر یکـدیز بـا یـن یت اجتمـاعیـن فـرد و واقعینه رابطه متقابل بیدر زم
را  یت اجتمـاعیـ، غالبـًا واقعیکّمـد. پژوهشـگران نباشـ یمتفاوت م

نـد و نقـش ینما یمـ یتلق یاز کنشگران اجتماع یجدا یعنوان امر به
 بلکـه نیسـتند؛ قائـل اجتمـاعی هـای یتعامل در واقع یبرا یچندان

 یـاتکـه در نظر پندارند یمستقل از افراد م یرا امر اجتماعی واقعیت
شـده  یـرمسـئله تقر ینا یبه اشکال مختلف یتیویستیپوز یمپارادا یلذ

  ). ١٣٩۵، یو موسو یاست (ر.ک: حسن
ات یـها و نظر یشناس بر روش یمتک یفیدر مقابل، پژوهشگران ک

و  ی، کنش متقابل نمادیدارشناسی(مانند پد یفیک یها حاکم بر روش
در حوزه علوم  یعیتوان همچون علوم طب ی) برآنند که نمییگرا عتیطب

 یاجتماع یل زندگیرا جهت تحلساخته  شیک جهان از پی، یاجتماع
 ،ق آنیـپرداختـه شـود کـه از طر ییندهاید به فرایفرض نمود؛ بلکه با

  یق کّم یکه تحق یب، درحالیترت نیشود. بد یساخته م یجهان اجتماع
ت یـدهـد کـه براسـاس آن واقع یرا مـورد اسـتفاده قـرار مـ یدگاهید

ق یتحقر حاصل از یکنشگر است، تصو یثابت و ورا ی، امریاجتماع
نـدمحور و یفرا یت را در قـالبیـاز همـان واقع یگـرید ی، معنـایفیک
دارد  یاجتمـاع یت سـاختاریـدهـد کـه واقع ینشان م یعنوان امر به
  ).٢٣٨−٢٣٧، ص١٣٩٠ یمان،(ا

رو  یشپ یقتحق یفیو ک  یکّم  یکردهایکه رو یتیوضع ینبا چن
از  یهمـراه بـا نـوع یها را به شکل روش یناگر نتوان ا یدارند، حت

 یــن، ادانســت اجتمــاعی معرفــت بنیــادین هــای یــهمعرفــت از ال
 یارکه در اخت یمیها توسط مفاه روش یناست که ا یقطع یتوضع

 یـتاز واقع ییهـا بخـش یرا بـه سـو وی دهند یقرار م پژوهشگر
 ینـدمنـد از فرا نظـام یرا بـه شـکل یگـرد یها و بخش هکردمتمرکز 
 یهــا یــدگاهد ی،شــکل افراطــ یــک. در کننــد یحــذف مــ یــقتحق
حـذف  یاجتمـاع یاتها را از واقع انسان یاراد یتهو گرایانه یکّم 
 جبـر و ناپـذیرتغییر سـاختارهای کیفـی هـای دیـدگا در و کنند یم

 یـن. ادهنـد یپوشش نمـ یعات علوم اجتماعمطال در را اجتماعی
 عملیـات حـین در تحقیـق یهـا روش طرفـی یعملکرد، نقض بـ

 یجـز توسـعه دانشـ یـزیچ آن از برآمـده نتیجه که است پژوهش
ا یـ  یکّمـ یهـا انداز ارائه شده در ُبـن روش چشم مورد در تر یجزئ
ا در توسـعه اّمـ ینـوع ،رو ازاین. یستن یاجتماع یتاز واقع یفیک

هـا شـاهد  روش یـناز ا یـکشده را در هر  یینتع پیشاز یها قالب
 بود. یمخواه
  

  قیتحق یها در روش یاشراب معرفت اجتماع. ۴
 ینـوع یـتواقع ییشناسا ینددر فرا یق،تحق یها روش براین، افزون
 از تصویری داشته، همراه بهرا  یتشده از واقع یینتع یشازپ یرتصو

 یهـا تنهـا داده ،درواقـع. کننـد یبا خود حمـل مـ را معتبر معرفت
 عنوان بـهشـده اسـت،  ینهـا تضـم روش ینکه در ضمن ا یخاص
 یم اثبـاتیکه به پـارادا  یکرد کّم یو. رشوند یم یمعتبر تلق یها داده

م ین پارادایا یشناخت متعهد است درصدد إعمال دستورات معرفت
 اسـت ید دانـش علمـیـ، جهت تولیعلم یها روش یریکارگ در به

 یریکارگ هبا تعهد بر ب  یکّم  پژوهشگرانن، ی. بنابرا)١٣٨۴(بلیکی، 
ـــا روش ـــوم طب یه ـــه از عل ـــیبرگرفت ـــدطور به، یع ـــتق هعم د ی

  . دارند یم اثباتیبه پارادا یشناخت معرفت
د آن یاست که در تول پذیرفتنیمعتبر و  یزمان ،دانش و معرفت

کـرد یق، رویـن طریاستفاده شده باشد. به همـ  یعلم یها از روش
ــیک ــع روش یف ــاذ مواض ــا اتخ ــناخت ب ــا در روش یش ــر ییه  نظی
ــا یــیگرا عــتیو طب هرمنوتیــک، یدارشناســیپد ــ ردّ  ب  یریکــارگ هب

ر کنشــگران یبـه تفاســ یدر علــوم انســان یعـیعلــوم طب یهـا روش
کـرد یز از رویمتما یشناخت توجه داشته، از تعهد معرفت یاجتماع
ــ ــ  یکّم ــت. برخ ــوردار اس ــان یبرخ ــه مب ــالت دادن ب ــا اص  یب
کـرد را بـا ین دو رویـا ،قیـتحق یفـیو ک  یکـرد کّمـیرو  یمیپارادا

  ند. ینما یم یز معرفیکامًال متما یشناخت مواضع معرفت



      ٩۵  ایران در انسانی علوم نوگرای مطالعات شناختی روش ارزیابی برای الگویی 

 

 یها عنوان مدل ، بهیفیو ک  یکّم  یکردهای، رویدگاهین دیدر چن
د. نشـو یعرضه مـ  یهای علم ز و متفاوت جهت پژوهشیکامًال متما

 یزی، چیفیو ک  یکّم  یقتحق یها لستد، روشیف یدگاهد از ،طور مثال به
 یق و نحـوه گـردآوریتحق یان راهبردهایصرف م یها ش از تفاوتیب

 یشناخت معرفت یها کردها، چارچوبین رویرد. ایگ یرا دربرمها  داده
ت معرفت، یرامون ماهیمختلف، پ یها یساز را جهت مفهوم یمتفاوت
د یـنما یها ارائه م دهیمربوط به درک پد یندهایو فرا یت اجتماعیواقع

)Wallace, et al., 1995, pp. 5-6.(   
 یهـا هر کدام از روش یشناخت معرفت مواضع تفاوت دلیل به
از  یـکدر استفاده از هر  پژوهشگران طبیعتاً ، یفیو ک  یق کّم یتحق
خـود را مشـخص و  یشـناخت موضـع معرفـت بایـدهـا  ن روشیا

اسـتفاده  یقـاتیمناسـب تحق یهـا دگاه خود از روشیمتناسب با د
را تنهـا  یعـیعلـوم طب یهـا روش یاجتماع اگر پژوهشگرند. ینما

از  طبیعتـاً ، انگـارد مـیجاد دانـش معتبـر یا در پذیرفته شدهروش 
اطالعــات مرســوم در علــوم  یآور جمــع یهــا کیــهــا و تکن روش
در  رایـج  یعلمـ  . در مقابل، اگـر روشکرد خواهداستفاده  یعیطب

 یشـانها ها و کنش مطالعه انسان برای ینامناسب یمبنا یعیعلوم طب
ک یـ و  یر کّمـیـغ یهـا یشناسـ  به روش پژوهشگرانگاشته شود، 

  . آورد خواهد رو یدارشناسیمانند پد یفیکرد کیرو
تعهـد  ی، بـه معنـایق علمـیـن، استفاده از هر طرح تحقیبنابرا
در آن طـرح  یخاص یها تیبه انجام فعال پژوهشگر یشناخت معرفت

ــان ــه  یاســت. زم جهــت انجــام  یشــیمایاز طــرح پ پژوهشــگرک
 یهـا کـه از روشرد ید بپـذیـد، باینما یهای خود استفاده م پژوهش
هــا و  افتــهی یل آمــاریــ، تحلیاطالعــات کّمــ یآور ، جمــعیتجربــ
د یـهـا اسـتفاده نما افتهیم یانگر جهت تعمینما یها به نمونه یابیدست
 یـقتحق یهـا تنها در روش له نهئمس ین). ا٢۴٠، ص١٣٩٠ یمان،(ا

 یهـا در داده یاصرار بر آن دارنـد کـه حتـ یاست، بلکه برخ یجار
 یشبـ یا افسانه یق،تحق یطرف بی و آید یم یشپ یریگ جهت نیز ١خام
منظـر، تصـور  ینا از). Bishop, 2007, pp. 125-126( یستن

 ،از ارزش یاصـطالح عـاردرو  یـریگ بـدون جهـت یعلوم اجتماع
  ).  Bishop, 2007, pp. 125-129( یستن درست وممکن 
 »یـدگاهد«شده است کـه  یانب  یله در وبر به شکل رسمئمس ینا
 پژوهشـگرکه  ینحو به ؛دارد یقتحق یها در روش  یممه بسیار نقش

                                                           
1. brute 

 کـه دهـد انجام تحقیقی کار راهنما دیدگاه بند و قید بدون تواند ینم
 ).١٣٢، ص١٣٩٢(وبر،  سازد یرا برم  یمفهوم یها انگاره
  

  قیتحق یها نسبت به روش هینظر  گاهیجا. ۵
بـه  یا چـارچوب نظـریـه یـک نظریـ، براساس یکّم  یها پژوهش

را   یق کّمــیــنــد تحقیه، فرایــد. نظرنــکن یمــ ورودت یــســمت واقع
ا، یبراساس آن اقدام بـه طـرح قضـا پژوهشگرد و ینما یت میریمد

ــا، تعریمتغ یی، شناســااه هیفرضــ ــای فیره ــرانجام و  ینظــر ه س
ها  داده یآور ت و جمعیرها جهت ورود به واقعیمتغ یف عملیتعار
ق یـتحق یهـا افتـهید ییتأ برای، ها داده یآور د. پس از جمعینما یم

ه را یـرجـوع بـه نظر ق،یـتحقر یمجددًا براساس منطق استقراء، مس
آزمون  یه و در راستایت نظریقًا با محوریند، دقین فراید. ایمایپ یم

  شود.  یه انجام مینظر
ه را یـشه استفاده از نظریغالبًا اند یفیپژوهشگران کدر مقابل، 

کنند. از نظر آنها کـاربرد  یق رد میتحق درآمد ورود به شیعنوان پبه
 دگاه افراد مورد مطالعه در مورد آنیباشد تا د یتواند مانع یه مینظر
 یدر حال یندر حال وقوع است. اکه مورد غفلت واقع شود یزی چ

، کشف یفیق کیتحق  یژگیو ی،فیک پژوهشگران یدگاهد ازاست که 
ــ ــون صــحت آن. نظریــک نظری ــه آزم ــهه اســت، ن ــه ای ی ــن ک  ای

ــگران ــ پژوهش ــتند نم ــال آن هس ــه دنب ــد یب ــه توان ــادگی  ب از  س
شکل  یشاناز ا یش(که پ یقیتحق یاتو ادب  یمفهوم یها چارچوب

  گرفته است) عبور کند. 
 عنوان بـهو آزمـون آن   یق کّمـیـنـد تحقیه در فرایـت نظریاهم

 »نـدیفرا اصـالت« یجـا بـه »جهیاصالت نت«ق، باعث یهدف تحق
ا ی »یساز هینظر«ق، ینکه هدف تحقین لحاظ، ایشده است. به هم

را بـه  یزیمتمـا یقـاتیت تحقیـتواند هو یباشد، م »هیآزمون نظر«
افتـه، ی ند سـازمانیک فرای، با استفاده از یق کّم یارمغان آورد. تحق

 یآن، جهـت بررسـ یم درونـیه و مفـاهیـدرصدد اسـتفاده از نظر
 یاست تا اعتبار مباحث نظر یده اجتماعیا پدیداد یک روی  یعلم

  ده شود. یبه آزمون کش
، یق کّمـیـه در تحقیت نظریاصالت و اهم کردتوجه  یدبا البته
سـت. ین یفـیک یها یشناس از روش یه در برخینظر ینف یبه معنا

دارنـد کـه چگونـه  یز غالبـًا دغدغـه آشـکارین یفیک پژوهشگران
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از  یکـین، یرا سـاخت. بنـابرا یـههـا نظر بـر داده یتـوان متکـ یم
که معـروف  ق، چنانیتحق یفیو ک  یکرد کّم یآشکار رو یها تفاوت

 یمـان،ساختن آن، مربوط اسـت (ا یبه جا ،هیاست به آزمون نظر
  .)٢٣٣−٢٣٢ص ،١٣٩٠
کار  یاندر پا یادر خالل کار  یهنظر یفی،های ک در پژوهش ینکهبا ا
 پژوهشگرا لزوم توجه امّ  ،)٢٠٧، صهمان( آید یبه دست م یقیتحق
 یرا بـرا نظریـه یشپ یا یهنقش نظر یا گونه به درواقع یق،تحق یاتبه ادب

از  یبرخـ یـاتکـه در ادب یـزیچ کنـد؛ می یفاا یقسامان دادن به تحق
 ,Menziesمطرح است ( »سازان یهنظر  یهنظر«با عنوان  یشمنداناند

1982, p. 2دیق، بای. مسئله تحقشود ه می) که در ادامه به آن پرداخت 
رسد که مشارکت آن در توسـعه ب قدر مهم به نظر  در همان نگاه اول آن

د نشو یطرح م ین مسائل زمانید. اشومشهود  یو عمل یمباحث نظر
الزم، در  یقـاتیت تحقیاز مهارت و خالق یبرخوردار پژوهشگر باکه 

ن مهـارت و یـداشته باشد. با ا ییات موجود آشنایبا ادب یعیسطح وس
و اعتبـار  یـیاز روا ی،لحاظ منطق به یفیق کید تحقشنهای، پیستگیشا

، نقـش حـالشـود. درهر یرش واقع میالزم برخوردار شده و مورد پذ
ن طـرح یش اعتبـار موضـوع و تـدویو افـزا یق در طراحیات تحقیادب
  ت است.یحائز اهم ،قیتحق

هـای  ست. در پژوهشین  یق کّم ی، مانند تحقیفیق کیات تحقیادب
رها و روابط یمتغ ییبا هدف شناسا هعمدطور به یق،ات تحقی، ادبیکّم 
شـود. محقـق  یانجام م یساز هیو فرض یساز  هیجهت قض ،آن یدرون

(=  ین چـارچوب نظـریبر تدو یت، سعیاز ورود به واقع پیش، یکّم 
، بـه یفـیق کیـات تحقیادب اّما ؛ات) داردیا و فرضیاز قضا یا مجموعه

ات یـن ادبی، اسخنگرید کند. به یله کمک مئفهم و درک محقق از مس
محقـق  یو کارشناسـ یات شخصیت، مهارت و تجربیدر کنار خالق

  کند.  یله کمک مئن مسیجهت تدو یو یابی دهیبه ا
 ینظـر یتوانمند بهتواند  یم  یق،ات تحقیه، ادبین زاویمسلمًا از ا

در  یسـاز ق و مفهـومیدان تحقیورود فعال در م یمحقق برا یو ذهن
ن یتـدو ین امر به معنایالبته، ا ؛دیل اطالعات کمک نمایند تحلیفرا

، یات قـویـسـت. ادبیهـا ن م و مقوالت، بـدون مالحظـه دادهیمفاه
ت یـتوانـد در نها یق، مـیـش دقـت تحقیمنسجم و کامل ضمن افزا

ق و در یـتحق یها افتهیبه موارد مشابه با  یابیدست یسه برایجهت مقا
جوامع مورد مطالعه کمک  مشترک در یستم معانیس یبررس یراستا

هـای  ). ازآنجاکـه در پژوهش١٩٨−١٩٧، ص١٣٩٠ یمان،د (اینما
اثرگـذار اسـت، در  یاربسـ یـقتحق یبر محتوا پژوهشگرنقش  یفیک
 یـکنقـش  یبه نـوع یفیهای ک ها و اصول پژوهش فرض یشپ ینجاا

 است قرار که خاصی موقعیت در نظریه گرچه کنند، یم ایفارا  یهنظر
 پایـان در یـا تحقیق خالل در روال طبق گیرد، صورت آن در تحقیق
  .آید می دست به تحقیق

 یفیدر کار پژوهش ک  یمفهوم یده پرداختن به نظم یسبب اصل
 نظریـۀ. اسـت پـردازی نظریه درآمد یشپ یل،گونه تحل آن است که این

 ابعـاد و هـا یژگیها در آن برحسب و مفهوم که است ای یهنظر پرورده،
، نقطـه خوانیم یم  یمفهوم یده نظم آنچه. باشند شده تعریف معینی

 ).۴٢، ص١٣٩٠استراوس و کربین، ( هاست یبررس یدر برخ یانپا
  
  دوم بخش

  یشناخت روش یها مثابه داالن به علم گانه سه یها هیال 

 یالگـو یـک تـوان یمـ رسـد ینظر مـ به پیشینبا توجه به مباحث 
  یعلمــ یهــا یــتموقع یــینتع یبــرا یشــناخت روش یــابیارز

 یقـاتیتحق یها کرد که درصدد ورود به حوزه یمعرف یپژوهشگران
 ی،شناخت روش یها ه داالنمثاب به توانند یها م یتموقع ینهستند. ا

 ینـدخـود را بـر فرا  یعلمـ یهـا قالـب پیوسـته ،محقـق یتهدا با
ارتبـاط بـا  یندر عـ  یعلمـ یمعبرهـا یـن. اکنند عرضه یقاتتحق

گـاه  از داده  یجم مهمح یکدیگر، ها را (عمومًا) بـه شـکل ناخودآ
گاه در همه سطوح  یها داده ین. اکنند یم یقیوارد کار تحق ناخودآ

تنهـا در  ،قاتیتحق ینتر د. نابندانش با شدت و ضعف وجود دار
ا هرچـه بـه سـمت اّمـ ؛گیرنـد یصـورت مـ ییمبنا یحوزه کارها

 یهـا استفاده از روش ینو همچن یاجتماع قلمرو در پردازی یهنظر
 بـه محقق و شده کاسته تحقیقات خلوص از رویم یم یشپ یقتحق
گاه شکل گاه، یا خودآ هـا  فرض یشو پ یاز مبان ینیبار سنگ ناخودآ

 یهـا کـه روش ییهـا ورود داده یـزانم ١.کنـد یرا با خود حمل مـ
 است حد بدان کنند یم یقتحق یبه همراه خود وارد خروج یقتحق
نـد (وبـر، ا دانسـته نـاممکن را نظریه بدون تحقیق انجام برخی که

   .)١٣٢ص ،١٣٩٢
                                                           

بـدون  یبودن آنهـا در حـوزه اجتمـاع یکاربرد یبه معنا ییمبنا یقات. ناب بودن تحق١
 یفلسف یبلکه مبان یست؛ن یقتحق یها و روش ینظر یها کمک گرفتن از چارچوب

 شوند. یاجتماع یتوارد واقع توانند یم یقتحق یها تنها با کمک روش
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علـوم  یهـا یـانو جر هـا پـارادایماز  یـکهر  ینکهتوجه به ا با
مختلـف علـوم  یهـا در حـوزه  یعلمـ یمحتواها یددر تول یانسان
اقتصـاد و  یریت،مـد یتـی،علوم ترب ی،شناس جامعه یلاز قب یانسان
 یعـیطب برخوردارنـد، یمتضـاد گـاه یکردهـایرو از یشناس روان

 از اســتفادهبــا  کــه یحــوزه علــوم انســان هــای پژوهش کــهاســت 
 اثبــاتی، یکردهــایاعــم از رو رایــج، شــده شــناخته رویکردهــای

 یا ،و... ییقراردادگرا یستی،پراگمات ی،انتقاد یری،تفس یکی،هرمنوت
 یهـا برداشـت به  یاسالم یعلوم انسان پارادایمکه در  ییها یانجر
اعم از فقه و علوم قـرآن  ینیعلوم د یها رشته در و کرده اقدام ینید

 یاند، همگـ شده یو اجتماع یوارد مطالعات علوم انسان یثو حد
 یـقتحق یـکانجـام  یالزم بـرا یفیـتاز ک یدر صورت برخوردار

و  ارزیـابی ،گانه علـم سه های یهبه ال نسبت یدبا ضرورت به یعلم
  شوند.  شناسی یگاهجا

) موجـب هسـتند نیـز یش(که قابل افزا ها یهال ینا های یژگیو
اسـتعداد خـود در  یـزانحـوزه مـورد عالقـه و م محقـق، شـود یم

داده و براسـاس آنهـا  یصرا تشـخ  یمختلـف علمـ یهـا یتموقع
 هـای یهال ین،برا افزونکند.  یمو تنظ ارزیابیخود را   یعلم یتفعال
کـار محقـق جهـت  بـه یشـناخت روش یهـا ه داالنمثاب بهگانه  سه
 یشناس در حوزه روش یبدون داشتن اطالعات ،ند. درواقعبخش یم

 یگـردانـش و د یهـا حـوزه یگـرخود را با د های پژوهش توان نمی
  د.کر سنجی نسبت یشناخت روش جریانات
 یروش الگوهایر دکه  یابد یم یتسؤال اهم ینبه ا پاسخحال 
 اسـالمی، انسانی علومارائه شده در حوزه  یدنوپد یشناخت و روش
از  مسـتخرج و برآمـده هـای یهنظر یاها، اصول  کشف گزاره فرایند
 مـوقعیتی چـه از علـم گانـه سـه هـای الیه به نسبت حدیث وقرآن 

از  یـک هـر شـناختی روش فراینـد یـقتلف بـا آیـا؟ ستا برخوردار
 حـدیث، و قـرآن مطالعـات های با نحوه یعلوم انسان یها پارادایم
 اسـت؟ تصـور قابـل یـقتحق هـای روشاز  یگـرید متکثرسطوح 
عبـور،  یهـا منطقـه ایـناز  یـکهـر  ییشناسـا کـه اسـت طبیعی

قرآن را تحت  یرمطالعات حوزه تفس یو حت یمطالعات علوم انسان
 کـه هـایی یژگـیبنابر و علم های الیه از یک هر. دهد یقرار م یرتأث
بـه  یقرار دارد و هر محققـ پژوهشگراناز  یا عده دسترس در دارد

 از هرچـهد. کنـ یمـ پیـدا ورود ها الیه یناز ا یکیفراخور حال در 

 کنـیم، مـی حرکـت تـر انتزاعی های الیه به علم تر ملموس های الیه
 یشترب  یو تسلط علم یفکر یتفعال یازمندتر و ن یادینبن ،مطالعات

بـا سـطوح  چـون شـویم یتـر مـ یـکاول نزد الیـهبه  هرچهاست. 
 یـتتقو ییمعنـا ینـاتتـًا تعیعو طب تـر علـم مواجـه شـده ملموس

 ی،مطالعـات علمـ یامکان برداشت مستقل از قرآن برا شوند، یم
 الگوهـای یـنا اقسـام یبه معرف نوناککمتر وجود خواهد داشت. 

  شود. پرداخته می انسانی علوم در نوپدید روشی
  
  پژوهش یهنظر  یا یقروش تحق کاربستاول:  نوع
در حـوزه  عمومـاً  کـه پیشـنهادی روشـی الگوهـایاز  نـوع ینا در

 یها با استفاده از روش غالباً  گیرد، یصورت م یدانیم های پژوهش
محتوا  یدبه تول اجتماعی علوم معاصر های یمپارادا در رایج یِق تحق
از  پیشـنهادی، تحقیـق الگوهـای از نـوع یـنا درد. شـو یمـ اقدام
 سـطوحوابسـته بـه  ینظـر یهـا چارچوب نیزو  یقتحق یها روش

 یـن. اشـود یاستفاده م اجتماعی علومموجود  های پارادایم یادینبن
  به دو قسم قابل تصورند: خود پیشنهادی تحقیق الگوهای از سنخ

 یالگـو یـنپـژوهش: در ا یـهنظر یتبا محور تحقیقات .الف
همـواره برخاسـته و  یپژوهشـ های یهاگرچه نظر یشنهادیپ یروش

ا بـدون اتخـاذ اّمـ خاص هستند، یچارچوب نظر یکمستظهر به 
خـاص،  یچـارچوب نظـر یـک یرشدر مـورد پـذ ینظر استقالل

 در. شـود یخاص اقدام م یپژوهش یهنظر یکنسبت به استفاده از 
 علمـی مفهوم یا نظریه یک اخذ با پیشنهادی، پژوهشی الگوی این

گاهانـه  پـیش بـا و تحقیق، های روش از برآمده  یـافـرض گـرفتن آ
گاهانه  معاصر، آن  یدر علوم اجتماع یجرا یچارچوب نظر یکناآ

کنـد تـا  یمورد نظر خود، مثل کتاب خدا عرضه م  یرا به منبع علم
 قرآن در مورد آن را بداند؛ یدگاهد

ــات .ب ــا محور تحقیق ــتب ــقروش تحق ی ــن: در ای ــو ی  یالگ
برآمده و مستظهر بـه  یق،تحق یها اگرچه روش یقاتیتحق یشنهادیپ

و بدون اتخاذ  یدون ابداع روشا بخاص هستند، امّ  یچارچوب نظر
خاص، نسـبت  یچارچوب نظر یک یرشدر مورد پذ ینظر استقالل

 هـای یمبرآمده از آن و برساخته پارادا یِق روش تحق یکبه استفاده از 
 یبخش نظم یا یهو ساخت نظر  ینسبت به کشف علم یعلوم اجتماع

 فرض یشمثال، پژوهشگر با پ یشود. برا یموجود اقدام م یها به داده
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گاهانه  گاهانه چـارچوب نظـر یاگرفتن آ روش  یـکحـاکم بـر  یناآ
 اسـتخراج جهـت) یـادیبن یـهنظر یـق(مثـل روش تحق یجرا یقتحق
 .   کند یاز کتاب خدا، آن را بر قرآن عرضه م یهنظر

 
   ینظر  یها چارچوب یا یقروش تحق یددوم: تول نوع

علـم،  گانـه سه گفته پیش یها منطقه ییاز مشکالت مهم در شناسا
و  »ینظــر یهــا چــارچوب« یــانم یزو عــدم تمــا یــهنظر یــفتعر

ه بـ یمختلف یدر معان یهاصطالح نظر زیرااست؛  »پردازی یهنظر«
مـورد  در مختلـف های دیدگاه، شاهد رو ازاینو  شود یکار گرفته م

ــتیچ ــهنظر یس ــطح تول  ی ــددر س ــت ی ــش هس ــرای. یمدان ــال، ب  مث
شـده در  یـدتول هـای یـهبـه نظر هعمدطور به یاجتماع پژوهشگران

 ینچنـ شـاهد ،رو ازایـن گوینـد، ینم یهنظر ی،اجتماع غیرسطوح 
  : هستیم یعلوم اجتماع یاتدر ادب یعبارات

ــ ــور م ــود یتص ــارچوب ش ــا چ ــر یه ــل ینظ ــم،نیفم مث  یس
طور  ینکه ا یدرحال ؛اند یهنظر ،کنش متقابل یهنظر یا ییگرا ساخت

 تـا انـد یفلسـف یشـترب ؛اند ضعبلکه مو یستند،ن یهنظر ینها. ایستن
خصـوص  دررا  یـزیپرورده و مرتبط کـه چ یماز مفاه یا مجموعه

ها در آن است که بـه مـا  چارچوب یندهند. ارزش ا یحجهان توض
 یها سؤال شدن انگیخته به و بخشند می بصیرت ها یدهنسبت به پد

 را خطـر این ها چارچوب این دیگر سوی از. کنند یکمک م ینظر
جلـب و بـر آن  نظـر، و دیـدگاه یـک به را توجه توانند می که دارند

کـه ممکـن اسـت در  یگـرید یزهـایچ یدنثابت کنند و ما را از د
 ،اسـتراوس و کـربین( ها وجـود داشـته باشـد، نـاتوان سـازند داده

 بـهخـود  یشنهادیپ یروش یسنخ از الگوها این ).۴۶ص ،١٣٩٠
  : ندهست تقسیم قابل دستهدو 

 و صـحتنظر نسبت بـه  اتخاذاز  فارغکه  پژوهشگرانی 
ه مثاب بهکه  کنند یم تولید یاتینظر ها، یمپارادا یسقم مبان

   ؛دنکن میعمل  یچارچوب نظر
 را  یـقتحق یهـا کـه روش یدانشمندان حوزه علوم اجتماع

مـورد نظـر خـود ابـداع  پـارادایم اصـلی رویکردهای یلذ
 . کنند یم
 

   یقتحق یها یمپارادا تولیدسوم:  نوع
در آن،  پژوهشـگراناست کـه  هایی پژوهش یقات،تحق این از مراد

، بلکــه ینظــر یهــا و چــارچوب یــقتحق یهــا روش یــدنــه در تول
  .پردازند یم یقیبه انجام کار تحق  یمیپارادا یمبان یدتول منظور  به

*****  
و  یقـاتگانـه تحق سـه انـواع یـنا یلیتفص یادامه ضمن معرف در

 شـناختی روش ارزیـابی یبـرا یامکانـات یـک، هـر های یرمجموعهز
راسـتا، تـالش  ین. در اشود یصورت گرفته ارائه م  یعلم یها یتفعال
 یرورود به تفسـ یها داالن ی،بند مالک سطح ینتا به واسطه ا شود می
کـرده و در  یرا بررسـ یدر حـوزه علـوم انسـان یـاتقرآن و روا یعلم
راستا روشـن خواهـد  ینا در. شود یبررس یکاستلزامات هر  یتنها

کتاب خدا، نفوذ به  یعلم یرورود به تفس یبرا یرمس ینشد که معتبرتر
معتبــر  یو اســتفاده از مبــان علمــی معرفــت هــای الیــه تــرین یــقعم

 یشناسـ آنچـه امـروزه بـدان روش یژهو خواهد بود؛ بـه یشناخت روش
د بـه . تنها با وروشود یاطالق م یعلوم انسان یکردهایو رو ها پارادایم

 بـه ورود در روامنـد یذ موضـعاخـ انتظـار توان یاست که م یهال ینا
ــ ــئمس ــ یله علم ــات قرآن ــنداشــت و از ا یدر مطالع ــقطر ی ، آراء ی

طـور  را بـه یعلـوم انسـان یکردهایو پنهان موجود در رو یافته رسوب
  .کردن یدر حوزه علوم انسان یناخودآگاه وارد مطالعات قرآن

  
  پژوهش هینظر ای قیبا کاربست روش تحق قیتحق انجام. ١

ــژوهش ــای پ ــوم ه ــاعی عل ــ در اجتم ــکر ه ــایاز رو ی  یکرده
 یهـا کسـب داده بـه  یقتحق یها با استفاده از روش یشناخت روش

 این و براسـاس پردازنـد مـی خاص اجتماعی های یطاز مح یدانیم
 تـوان یرا مـ آننمونه  که گیرد یشکل م مختلف های یشناس جامعه

و الپان و  (Bruce L. Berg, 2011)بروس برگ  های پژوهشدر 
 ویژگـیشـاهده کـرد. م  (Lapan, deMarris, 2004)یسدمـار
 و رایـج یـقتحق یهـا روش از اسـتفاده ،مطالعـات نوع ینا خاص

  واسطه آنهاست. ه ب نظریه جستجوی
واسطه ه ب یزن یاسالم یمطالعات حوزه علوم انسان از برخی در

قـرآن و  ینیمنابع د یبر مبنا یقرآن یاتنظر یها جستجو روش ینا
 هـایی یهبا استفاده از نظر یگرد برخیدر  یا. گیرد یسنت صورت م

 یدر علـوم انسـان یـقتحق یهـا روش کاربسـت مستقیم نتیجه که
د شـو یمـ الشبر قـرآن تـ یا ١یآنها بر جامعه کنون یقهستند با تطب

                                                           
 یسلوکیشــنرا دچــار د  یقــاتیاصــطالح کــار تحقدر بــدون مــالک  یــقتطب یــن. ا١

)dislocationکند ی) م.  
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 یـنتخراج شـود. ابه آن از قرآن اس یکنزد ییمحتوا یا یههمان نظر
 علـوم تحقیـق های روش از استفاده با قرآن از مستخرج های یهنظر

 قابلیـتو  یتبودن، هنوز امکان تثب یهنظر اوجودب رایج، اجتماعی
  را ندارند. یچارچوب نظر عنوان بهاستفاده 

درصـدد  عمومـاً  یـقتحق یهـا روش از استفادهبا  پژوهشگران
 یـناز ا یامـور هسـتند؛ اجتمـاعی امور] یرتفس یا[ یینتب یح،توض

شـهر چقـدر  ینژاد یباست؟ ترک یزانچه م یکاریدست که نرخ ب
هستند و  »الف«اعتقاد به  یشهر دارا یتاز جمع یزاناست؟ چه م

 برنامـه دارنـد؟ »ب« یدایدادن به کاند یرأ یچه تعداد از آنها برا
(see: Babbie, 2007, p.22) .ینکـهاعـم از ا پژوهشـگران ینا 

 از گروهــی یــا و دان،اقتصــاد یــاشــناس  روان یــا ،شــناس جامعــه
 یازمنــدباشــند کــه ن  یافــراد نظــام یــا و پرســتاران یــاگران، صــنعت
ها هستند،  بدان بخشیدن نظم و خود یاجتماع یطاز مح یاطالعات
کسـب اطالعـات از  یـق،تحق یهـا کـاربرد روش آنان، همه برای
  است.  یاجتماع کنشگران یا یاجتماع یطمح

 یهــا بــا اســتفاده از روش شــده انجــام هــای پژوهش بنــابراین
 یمو تنظـ یآور جمـع مقـام در درواقـع نیـزن ومتـ یبـر رو یقتحق
 یـقاز طر اگرچـه. هسـتند یاجتمـاع یطمحـ یاکنشگران  یها داده
به آنهـا  یده نظم میزان و یده ها و نحوه نظم داده ینکسب ا یندفرا
کـرد  یبنـد درجـه یشـرفتهرا از ساده تا پ یقتحق یها روش توان یم
 ٢یـادیبن یـهنسبت به روش نظر ١محتوا یلنمونه روش تحل طور به(

 یژگـیو ینا همه آنها در ابرخوردار است)، امّ  یکمتر یچیدگیاز پ
 هـای داده تنظـیم و آوری جمـع مقـام در صـرفاً کـه  مشترکند هم با

  . هستند اجتماعی محیط یا کنشگران
 علــوم در رایــج تحقیــق یهــا : کــارکرد روشاوالً از آنجــا کــه 

ــاعی ــرا صــرفاً  اجتم ــا یب ــاع ییشناس ــامالن اجتم  یطو محــ یع
ها از معرفت  روش یناز ا یک: هر یاً ثان یناست، و همچن یاجتماع

 اصـطالحدر واشـراب شـده  یاجتمـاع یـتدر مـورد واقع یشینیپ
 یهـا در اسـتخراج داده آنها طرفی یب نتیجه در(و  هستند بار نظریه
 یهـا از روش اسـتفاده یبـرا ،رو ازایـنسـؤال اسـت)،  یرز  یعلم
 یقرآنـ های پژوهشدر مطالعات و  یدر علوم اجتماع یجرا یقتحق
هـا  روش یـنز اا تـوان ینمـ یـهو بـدون نظر یم،هست یهنظر یازمندن

                                                           
1. Content analysis  

2. Grounded theory  

مطالعـه  یها برا روش یناست که استفاده از ا یعیاستفاده کرد. طب
 ییهـا (= قرآن) داده یبشر یرمتون بشر معصوم (= سنت) و متن غ

 یبـه رأ یربـا تفسـ یمسـاو آنکاربسـت  که کند یرا بر متن وارد م
 یهـا روش کـرد بینـی پـیش تـوان یکه از ابتـدا مـ یبه نحو ،است

  .افزایند یرا بر متون کتاب و سنت م یمعرفت یها چه داده یادشده
 یبـرا یـقتحق یهـا شد، کاربرد روش یانبکه  چنان براین افزون

در  رو ازایـناست و  یعامالن اجتماع یا یاجتماع یطمح ییشناسا
 ِی اجتماع یطمح ییبوده و به منظور شناسا یخدمت علوم اجتماع

 ی. بـرایزمـان یها دوره هر نه اند، شده طراحی خاصی یدوره زمان
 خـاص هـای یـتموقع یـدنز،وبـر و گ تفسـیری هـای یدگاهنمونه د

ــایی خــاص موقعیــت در اجتمــاعی و فرهنگــی را هــدف  جغرافی
 یبـرا اجتمـاعی علـوم در تحقیـق یهـا روش نتیجـه دراند.  گرفته
عـامالن  یـا یاجتمـاع یطمحـ یـک یاجتمـاع یـتموقع ییشناسا
 یـندر ا یمـتن. اگـر متنـ یرتفسـ ینـه بـرا دارند کارایی یاجتماع
 یطمحـ ییاز بـاب شناسـا گیـرد یقـرار مـ یها مـورد بررسـ روش

 ینتضـم یهمراه بـا معرفـت اجتمـاع یعامل اجتماع یا یاجتماع
 یاست که در مورد معرفـت معتبـر اجتمـاع یشده در آن و قضاوت

هـا توقـع داشـت تـا بتواننـد  روش ایـن از تـوان ینم رو ازایندارد. 
کـه  یطیمتن قرآن و سنت بدون در نظر داشتن شرا یردار تفس عهده

 .باشنداند  دهش یدها در آن تول روش ینا
  

  با مطالعه متون قرآن و سنت قیتحق یها نسبت روش
 یناست. ا یاجتماع یتوضع ییشناسا یبرا یقتحق یها روش یتهو

 یـا یاجتمـاع یطمحـ یـک یاجتماع یتموقع ییشناسا یها برا روش
که تحـت  یموضوعات اصل ،رو دارند. ازاین کارایی یعامالن اجتماع

و  یساختار اجتماع گیرند، یقرار م یمورد بررس یقتحق یها روش ینا
از سـنخ  یـاباشـند  یمتنـ یـت(خواه از سنخ واقع یعامالن اجتماع یا

متن صادر شده از  یرتفس نه ،) هستندیمتن یرغ های یتها و فعال کنش
 گیرد یقرار م یها مورد بررس روش یندر ا یخداوند. اگر متن یامعصوم 

همـراه بـا  یعامل اجتمـاع یا یاجتماع یطمح ییاز باب شناسا صرفاً 
اسـت کـه در مـورد  یشده در آن و قضـاوت ینتضم یمعرفت اجتماع

هـا توقـع  روش ایـن از توان یرو نم دارد. ازاین یمعرفت معتبر اجتماع
 ،انجـام دهنـد یرا به خوب یبشر یمتون ادب یلداشت بتوانند کار تحل

  متن قرآن و سنت.   یرچه رسد به تفس
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 یـلکـار رفتـه در تحله بـ یهـا از روشله کـه ئمس ینبه ا یهشب
 یهـا متـون و گـزاره تـوان ینمـ یچیدگی،از پ یواژگان با هر مقدار

 یـزن یدر آثـار ادبـ پژوهشـگراندر کـار  یـد،را فهم  یو کالم یمتن
  : کند یم یانب یکه به درست یدگاهید شود؛ یمشاهده م
تـک کلمـات بـه کـار  تک یمتن صرفًا حاصل جمع معنا یمعنا
کار رفتـه در   به یها متن از واژه یبلکه چه بسا معنا یست،ن نرفته در آ
 ای ناشـده یـانو ب یضـمن یوندهایتر و پ ، موضوعات مهمرفتهآن فراتر 

  ). ٣٩، ص١٣٩۶کوش، ( شود یشامل م نیزاجزای اثر را  ینب
 یـامطلـب،  یـک یـانب یها برا گزاره ینشنحوه چ ،این براساس

 یتوضـع یـکنشـان دادن  یعـاد یبرا یگفتار یاتادب ییرنحوه تغ
واژگـان بـه  ییمعنـا یلتنها با تحل توان یبالعکس را نم یانابهنجار 

  دست آورد. 
 ییها کلمات، لحن، واژه یبترت ی،گفتن هر مطلب یاهنگام نوشتن 

 بیـان، سـرعت کـالم، آهنـگ کلمات، همجواری بریم، یکه به کار م
ها دست بـه  مغلق بودن عبارت یاروان بودن  یبودن زبان و حت  یمرس

 یجـا بـر مخاطب در متفاوتی معنایی تأثیرهای و دهند یدست هم م
 یـا رونـد یکلمات به مراتب فراتـر مـ یسطح یکه از معان گذارند یم

  ). ۴٠(همان، ص کنند می نقض را معانی آن حتی
 یو نظـر یمیپارادا یها واسطه چارچوبه گرچه ب یبترت ینبد

و حـل مسـائل در  پـردازی نظریـه منظـور به ینیمتون د از توان یم
و  ینظر یها چارچوب واسطۀ یا بکرد، امّ  استفاده یعرصه اجتماع

 یجرا یقتحق یها روش کاربرد(صرفًا با  یممستق طور بهو  یمیپارادا
 و پـردازی نظریهاز متن قرآن و سنت در  توان ی) نمیدر علوم انسان

ها بر  روش ینا امکاناتعمده  زیرا برد؛ بهره اجتماعی مسائل حل
و  یو ادبـ یا گزاره های یهشده است، نه بر آرا استوارواژگان  یلتحل
چه رسد به مـتن  ،اند از آن بهره برده یزن یبشر یکه متون ادب یهنر

آنهـا معجـزات  هـای یژگـیاز و  یکه بخـش مهمـ یثقرآن و احاد
تواند  یمن یرمعصومگرچه بشر غا ،ینآنهاست. بنابرا یو هنر یبالغ
 ،مرحلـه اسـتفاده کنـد یناز متون قرآن و سنت در ا یممستق طور به
شـاهد  تـوان یم نظری و پارادایمی های چارچوب از استفاده باا امّ 

  بود. یزن یدانیم های پژوهشمتون قرآن و سنت در  ینیآفر نقش
  

  پژوهش هینظر 
چـه در  یـق،تحق یهـا های حاصل از کاربسـت روش پژوهش نتیجه

های مستفاد از  پژوهش یا ی،های مستند به منابع تجرب سطح پژوهش
 ی،پژوهشـ یـهاز نظر مـراداسـت.  یپژوهشـ یـهنظر یک، ینیمنابع د
 یتموقع خاصاست که سطح کاربست آن تنها در محدوده  ای یهنظر

مثابـه کاربسـت  پـژوهش به یهندارد. نظر یمتعم توان واست  پژوهش
 کـه نیسـت هـایی یـهنظر سـان ب یهمراحل اول، در یقتحق یها روش

 یبـرا یهاستفاده از واژه نظر ،رو . ازاینکنند یارائه م  یمفهوم  چارچوب
 سطح های یهآنها با نظر یموجب اختالف ماهو یدنبا یاتنظر نوع ینا

از  ی. برخهستند یقروش تحق چارچوب کننده تعیینکه  شود باالتری
 ینبـ یـه،از نظر یردو تصـو یـنا یـاننهـادن م یزتما یپژوهشگران برا

 »شـناختی روش نظریـه« یـا »سازان یهنظر یهنظر«و  »پژوهش یهنظر«
 ). Menzies, 1982, p. 2( اند هکرد تفکیک

  
  یابیارز  یها مالک

 یپژوهش یهو نظر یقروش تحق کاربستکه در سطح  یپژوهشگران
در  یــلچنــد عنصــر ذ یــا یــکانــد از  مشــغول یقــاتیبــه کــار تحق

 یـنا یچارچوب اصـل درواقع. کنند یخود استفاده م های پژوهش
 یـقتحق یشناخت روش عنصر ترین یاصل بر یمبتن ها یقنوع از تحق

  :پردازیم می آنها بیانبه  نونککه ا است
  ی،کّمـ یها معهود: روش یقتحق یها از روش یکیاز  استفاده. ١
 )؛١٣٩۴تدلی،  و تشکری( یبیترک یها روش یا یفیک یها روش
ــاب. ٢ ــتفاده از  انتخ ــکو اس ــوم ی ــتگاه مفه ــل   یدس و اص
هـا  دسـتگاه یـنو مسـتدل. ا یدسـتگاه ابـداع یـکنـه  ی،موضوع
؛ ج) ی؛ ب) مـدل مفهـومیالـف) چـارچوب نظـر ند از:ا عبارت
 یبـرا  یارائه مـدل مفهـوم یاثبات شده در راستا یشاز پ ای یهنظر
  ؛یاجتماع یقتحق
و  هـا نظریـه یـا  یمفهـوم یهـا ، مدلینظر یها چارچوب ینا

 تولیدکننـدۀ پژوهشگرانشده توسط   اثبات  پیش از ۀاصول موضوع
عام و  یها یتموقع یبرا یقتحق یها روش یا ینظر یها چارچوب
ه از علم مشغول یال ینکه در ا یپژوهشگراند. ونش می یدخاص تول
 مبـادرتهـا  چـارچوب یـنا یدخود به تول پردازند می یقاتبه تحق

موجـود   یمفهـوم یهـا هـا و چـارچوب از روشبلکه  ؛دورزن ینم
  ند.کن یاستفاده م
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  قیتحق روش دیتول ای ینظر  چارچوب به لین جهت قیتحق انجام. ٢

اسـاس اسـت  ینبر ا یشینپ تحقیقاز  یقتحق نوع ینا یزاساس تما
و  یـدمقـام تول درکه  یدانشمندان علوم اجتماع علمی کار سنخکه 

از  صـرفاً که  پژوهشگرانی کار سنخ باد آین یمبر یقابداع روش تحق
 یمراتـب علمـ سلسـله لحـاظ بـه کننـد یها اسـتفاده مـ روش ینا

ه یـنظر« یـانم یسـندگاننو از یبرخـ یـر. بـه تعبدارد وجود تفاوت 
 تمـایز »پـژوهش یهنظر«و  »یشناخت روش یهنظر« یا »نسازا یهنظر

 یـقتحق ی، خروجـیهتصور بر آن است که نظر عموماً وجود دارد. 
محض و مشاهده  یقاست که تحق یدر حال ین. اشود یب ممحسو

. اسـت ناپـذیر امکـانها  داده یآور و جمع یقاتیصرف در کار تحق
 نهفتــه اســت یــهنظر نــوعی تحقیقــی هــر ورای در ،درواقــع

)Menzies, 1982, p. 2(ه بـ که تحقیقی فعالیت یک ی. خروج
 یــتاز واقع  یمــفه گیــرد یصــورت مــ یــقتحق یهــا واســطه روش

 یـهنظر« یـا »پژوهشـی یـهنظر« تـوان ین را مآست که ا یاجتماع
  . یدنام »یقتحق  روش یبرآمده از اجرا

و کامًال  یستن یقمحصول روش تحق یه،نظر یگر،د یفیتعر در
 یـن. اشـود یم یدتول یقتحق یها برآمده از روش یِق مستقل از تحق

. نـامیم می »یشناخت روش یهنظر« یا »سازان یهنظر یهنظر«را  یهنظر
نهـادن و  تمـایز تحقیقـات، در شـناختی روش مهماز مسائل  یکی
 »سـازان یـهنظر یـهنظر«و  »یـقتحق یهنظر« یانم ١فاصله یصتشخ
واسـطه ه کـه هـم بـ یا فاصله ؛)Menzies, 1982, p. 2( است
ُپـر  توانـد یم یفیک یقتحق یها و هم روش  یکّم  یقتحق یها روش
 یــهنظر« یــن ،ا براســاس. )Menzies, 1982, p. 4( شــود
ــ »ســازان یــهنظر  ؛قــرار دارد یــقتحق یهــا از عملکــرد روش یشپ

  . است یقتحق یها روش یخروج» پژوهش نظریه« که درحالی
 »پـژوهش یـهنظر«و  یـقتحق یها روش  یسطوح علم بنابراین

 یزهـم متمـا از »شـناختی روش نظریـه« یا »سازان یهنظر  یهنظر«با 
 شـود مـی تولید اندیشمندانی توسط »شناختی روش نظریه«است. 

و  یمبرحسب مفـاه یاجتماع یاز زندگ یپروراندن درک مقام درکه 
 دربــاره تواننــد مــی هــا یــهنظر یــن. اندســته اساســی هــای یشــهاند

و  یممفــاه ینرد باشــند. چنــُخــ یــا کــالن اجتمــاعی هــای پدیــده
بـه  یفضـع ارجاعـاتی بـا یـا مستقیم ارجاع بدون که هایی یشهاند
طـور  بـه نیـز پـژوهش وسیله به شوند، می تولید پژوهشی های یافته

                                                           
1. Gap 

 کـه انـد ینتزاعا آنچنان نظریات این. آیند یبه آزمون درنم روشمند
 بدون ،کنند می  عرضه یاجتماع یبه زندگ یعوس یانداز فقط چشم
کـه  شناسـانه یهست  یدرباره آن. سنت مفهوم یینیتب یرهایارائه تعب
 »یشـناخت روش نظریه«از  یمورد بحث بود، مثال نوشتار یندر هم

 /یاجتماع یهکه تحت عنوان نظر ییطورکه اکثر کارها است، همان
 همـین از شـود یو مدرن از آنها بحث مـ یککالس یشناخت جامعه
پـژوهش  نوع ینا پژوهشگران .)١٨٧، ص١٣٨۴ ،لیکیب( اند زمره

  :ندهست قسمدو  بردست کم 
مثابـه  به کـه هسـتند یـاتینظر یـدتول مقـامکـه در  یگروه .الف

 رشـتهدر  یـکهمانند کارل و یکنند. افراد میعمل  یچارچوب نظر
 یـداز سـازمان ارائـه نما  یمفهـوم یکه تالش دارد چارچوب یریتمد

)Weick, 1979; Weick, 1995طـور  ینانـد. همـ جمله ین) از ا
ــدتول ــهنظر ی ــا اســتعاره ی ــارادا یه ــان در پ ــیقراردادگرا یممورگ در  ی
  )؛١٣٩٣مورد است (مورگان،  یناز ا یا نمونه یریت،مد

 یدر حـوزه علـوم اجتمـاع یدانشمندان ،گروه یندر کنار ا .ب
 این. کنند یابداع م یمپارادا یک یلرا ذ یقتحق یها هستند که روش

 ،زننـد یمـ یقتحق یها روش ابداع به دست خود گرچه دانشمندان
 یمعـا هـای یاسـتراتژ یـلذ یشـانا یابداع یقیتحق یها روش اامّ 
روش  یـدایش. پکنـد یمـ یـفآنها را تعر یمکه پارادا شود یم یدتول
  ٤نیو کورت لـو ١٩٣٠در دهه  ٣ریجان کال توسط ٢یاقدام یقتحق

 نوع یناز ا ییاه نمونه انتقادی، پارادایم های یهپا یریگ بعد از شکل
 ,Jean Mackniff & Jack Whithead( ندهســت تحقیقــات

2006, p 36-37(. یقدانشمندان گرچه عمومًا از روش تحق ینا 
از  یا گستره یا یچارچوب نظر یدتول یا براامّ  کنند، یاستفاده م یزن

 یماز راه تعمـ یـاانـد و  را پشـت سـر گذاشـته یـقکارها روش تحق
 یـدامکـان تول یاسـیق یـقاز طر یـامـوارد  یگـرخود بر د های یافته

  .یابند میرا  یچارچوب نظر
قابل  یبه روشن تحقیقات نوع یناز متون قرآن و سنت در ااستفاده 

مناسب و روامند  یشناس روش از استفاده است که در صورِت  یرتصو
 اسـتخراج بـرای شـود یم یاداز آن  یکه عمومًا با عنوان روش اجتهاد

 .دارند ییاکارمتون  یناز ا  یممفهو مدل یا نظری چارچوب یک
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  یشناخت روش هینظر 
 ای یـهنظر یشـناخت روش یـهشد که نظر ینحاصل سخن ا بنابراین

 واسـت  یاجتمـاع یاز زنـدگ یاست که در مقـام پرورانـدن درکـ
 ها یهنظر ین. اشود می تولید یاساس های یشهو اند یمبرحسب مفاه

 چنـین. باشـند ُخـرد یا کالن اجتماعی های پدیده درباره توانند می
 ارجاعـاتی بـا یـا مسـتقیم ارجـاع بدون که هایی اندیشه و مفاهیم
 نیز پژوهش وسیله به شوند، می تولید پژوهشی های یافته به ضعیف

 آنچنــان نظریـات ایــن. آینـد یبـه آزمــون درنمـ روشــمندطـور  بـه
  عرضـه اجتمـاعی زندگی به وسیع اندازی چشم فقط که اند انتزاعی

  درباره آن.  یینیتب یرهایبدون ارائه تعب کنند، یم
 یـا تحقیق  روش های کتاب در که شناسانه یهست  یسنت مفهوم

ــا دارد تــالش اســت، مطــرح شناســی جامعــه ــالی ت ــه« از مث  نظری
 عنوان تحت که کارهایی اکثر طورکه همان کند؛ ارائه »شناختی روش
و مـدرن از آنهـا بحـث  یککالسـ یشـناخت / جامعهاجتماعی نظریه

سـنخ از  یـنا .)١٨٧، ص١٣٨۴اند (بلیکـی،  زمره همین از شود یم
 محدوده در تنها آن کاربست سطح که است ای یهدر برابر نظر یهنظر

 یـهو بـدان نظر نـدارد تعمـیم تـوان و است پژوهش موقعیت خاص
 یرتعـاب با نظریه دو میان ماهوی تفاوت این از. شود یپژوهش گفته م

 یـانم یسمنـز یزشده است که از آن جمله است تمـا یاد یزن یگرید
  :  گوید ی. او م»پژوهش نظریه« و »سازان یهنظر یهنظر«

ــه نظر  ــر آن اســت ک ــًا تصــور ب ــه،عموم ــ ی ــقتحق یخروج  ی
 و محـض تحقیـق کـه است حالی در این. شود یمحسوب م
هــا  داده آوری جمــع و تحقیقــاتی کــار در صــرف مشــاهده
 یهنظر  ینوع یقیهر تحق یاست. درواقع در ورا یرناپذ امکان

  ). Menzies, 1982 p. 2نهفته است (

  یابیمالکات ارز 
 یـا یچارچوب نظـر یدکه در سطح تول یپژوهشگران یب،به هر ترت

 یـلاند از چند عنصر ذ مشغول یقاتیبه کار تحق یقروش تحق یدتول
  :کنند یخود استفاده م های پژوهشدر 

 براساس تا باشد یقروش تحق یک یدتول یدپژوهش با نتیجه. ١
 براسـاس یزمعرفت معتبر) و ن یی(در شناسا یشناخت معرفت یمبان
 یا یعناصر ساختار اجتماع تبیین در( یمپارادا یشناخت انسان یمبان

 یمعتبر از جهان اجتماع یها استخراج داده نحوه) یعامل اجتماع
 ؛شود مشخص

ــهو اول ی. عناصــر اصــل٢ ــقروش تحق ی ــد ی ــانب بای ــ ی  ؛ودش
 ی،اجتمـاع یـتعامل و ساختار در واقع یاصل یگاهکه جا ینحو به

موجـود در  یها از روش یکنسبت هر  یزو ن هامطالعه آن چگونگی
 یا نمونـه یدنزگ یمشخص شده باشد. آنتون ها یطهح ینا ییشناسا
. گرچه او بـه روش است داده نشانرا در آثار خود  یقاتتحق یناز ا
را برشـمرده و  یا چهار مرحله ینها زمامّ  ،است یافتهدست ن یقتحق
کرده است که او را  یبانیاز آنها پشت یشچند دهه خو واسطه آثار هب

 ،یکـی(ر.ک: بل کنـد یمـ یـکنزد یـقروش تحق یـدبه ابـداع و تول
 .)١۶٠−١۵٩ص ،١٣٨۴
ارائــه کنــد کــه بتوانــد  یــهاز نظر یچــارچوب یــدبا پــژوهش. ٣
شـکل  ینظـر یها گسترده شود. چارچوب های پژوهش ساز ینهزم

بـه هـم  ٣هـای یمو تعمـ ٢تمفروضـا ١مفـاهیم، از ای یافته سازمان
موجـود در رفتـار را  ینمنـد قـوان که به صورت نظـام ندمرتبط هست

 نـوع ین. ا)١٧٨ص ،١٣٩٠ ،لینوننبرگ و ایربای( ددهن یم یحتوض
که نسبت به رفتار و  یجامع و عام یینتب ارائهات به جهت یقاز تحق
 را بعـدی هـای پژوهش توسعه های ینهدر جامعه، زم یرفتار ینقوان

و   یچتـر مفهـوم یـرز یبعـد های پژوهش درواقع. کنند می فراهم
  .کنند یم یشرفتموجود در آنها پ ینقوان

در مطالعات  ویژه بهها ( یتموقع یکه در برخ یچارچوب نظر
به اشـکال  شود یم یاداز آن  یزن  ی) با عنوان چارچوب مفهومیفیک

در هـر  .روایتـی یـا گرافیکـی شکل به: شود بیان تواند یم یمختلف
 مفـاهیم، کلیـدی، عوامـل تـرین اساسـی چـارچوب این ،صورت
شان مطالعـه  که درباره دهد می توضیحآنها را  ینو روابط ب متغّیرها

ـــیکمن و راگ( شـــود یمـــ  ،دیگرســـخن به. )١٨٩ص ،١٣٩٢ ،ب
مــورد مطالعــه اســت؛   مســئله یبنــد شــکل  ی،چــارچوب مفهــوم

آن.  یـیدر حال اتفاق و چرا مسائل مورد در یاست تجرب ای یهنظر
 یـیندر تب یا نقشه یا، الگو یهنظر یا،دن یساز ساده با چارچوب این

 ،١٣٩٢ ،بـیکمن و راگ(دهـد مـی ارائه آن چرایی وجهان  چیستی
  )؛١٨٩ص

 یمپـارادا یـکبـا  یدبا یقارائه شده در تحق نظرِی  چارچوب. ۴
 . )١٩١ص ،١٣٩٢ ،بیکمن و راگ( مرتبط باشد یپژوهش

                                                           
1. concepts 

2. assumptions 

3. generalizations 



      ١٠٣  ایران در انسانی علوم نوگرای مطالعات شناختی روش ارزیابی برای الگویی 

 

 »قیــتحق یهــا میپــارادا« دیــتولبــه  لیــجهــت ن قیــتحق انجــام. ٣

  یشناس روش نیادیبن یمبان همثاب به

 انجـام اجتمـاعی علـوم فیلسوفان توسط تحقیقات از دیگری سنخ
علـم،  یـادینبن یرا در سـطح مبـان یاجتمـاع یـقتحق کـه شود می
 انجـام علمـی جریـان یـک  یمپـارادای یو مبـان یـادینبن یاتفرض
همچـون آگوسـت  یشـمندانیاند ی،سـطح اجتمـاع. در دهند می

پارسـونز،  ید،وبر، فرو ماکس یم،دورک امیل یلتای،د ویلهلمکنت، 
ــارل ــا ک ــه طباطب ــارکس، عالم ــونیو  ییم ــدنزگ آنت ــهاز  ی  جمل

  .شوند می محسوب علمی سطح این در پژوهشگران
و  یچارچوب نظـر تولید ساز ینههم زم  یسطح از کار علم ینا

 نظریـه یـدتول ساز ینهنوع دوم) و هم زم های شپژوه( یقروش تحق
 هـای یشـهکـه ر ینوع اول) است. بـه نحـو های پژوهش( پژوهش
ـــوع اول و ن هـــای پژوهش ـــزن ـــوع دوم را  ی ـــدن در مباحـــث  بای
  .ردجستجو ک یعلوم انسان  یمیپارادا
از  یـدبا یـزبر قرآن و سـنت ن یمبتن  یاست که کار علم یعیطب

و سـطح  یـقمعنا که سطح دوم از تحق یند. بدشوفراهم  یرمس ینا
کننـد، اعتبـار  یـانب یـهال یـنسوم اگر نتواننـد ارتبـاط خـود را بـا ا

 .شود می مخدوش شان یمعرفت
  
  میپارادا
(= سطح دوم) و پژوهش (= سطح  یهدر نظر یادیو بن یاساس یریسوگ

 الیه آن به دراصطالح که کرد پیگیری علم از ای یهدر ال توان یاول) را م
 ینظام تفکر جـامع یعلم یکردرو یا یم. پاراداشود یگفته م یمیپارادا

 یاساسـ یهـا سؤال یادی،بن یها فرض یشمل است بر پمشتاست که 
 یحل شوند، فنون پژوهش یدکه با ییپاسخ داده شوند، معماها یدکه با

کـه بـا دقـت  یعلمـ یهـا از پژوهش ییها روند و نمونه یکه به کار م
  ).١۵٨، ص١، ج١٣٩۵ یومن،اند (ن انجام شده
به جهـان  یستننگر یاست برا یراه یعلم یکردرو یا پارادایم

. شـناختی و معرفـت یشـناخت یمفروضات هست یهاز زاو یاجتماع
 یشـناخت یبه مجموعه مفروضـات هسـت یبندینقش، شامل پا ینا

و سرشت بشـر اسـت کـه موجـب  یجهان اجتماع یتدرباره ماه
 اجتمـاعی واقعیـت سـراغ بـه گونیگونـا اشکال به محقق شود یم

اسـت کـه بـا آن  یزبان یعلم یمگفت پارادا توان یم رو ازاین. برود

 یـینو تب یفرا توصـ یگونـاگون جهـان اجتمـاع یها توان جنبه یم
دارنـد کـه هـم پـروژه  یـازن یهمه پژوهشـگران بـه زبـان زیراکرد؛ 
آن را گزارش دهنـد.  یجکنند و هم نتا یبند خود را فرمول یپژوهش

روزمـره،  یهمچـون زبـان عـاد ی،زبـان نظـر یـکبا فراهم شدن 
 یــان، کــه بیــدآ یدســت مــ  بــه یممفــاه یبــرا ییواژگــان و معناهــا

  شود.  یم یلبه آنها تسه ییپژوهش و پاسخگو یها پرسش
مختلـف، سـبک و  یعلمـ یکردهـایرو یزبان نظـر ینا یز،ن
 یلوفـاداران خـود را تسـه یـانم یدارند که هم گفتگـو ییها یاقس
زبان  یک یرشرو، پذ ینکند. ازا یها را حذف م یبهکند و هم غر یم

باز شـود؛  یارتباط با جهان اجتماع یبرا یالزم است تا راه ینظر
 یاربســ  و زبــان روزمــره مســئله یزبــان نظــر یــانگرچــه، رابطــه م

 یهـا یدگاهد یقی،مختلف تحق یها یاست که استراتژ یا پرمناقشه
 .)٢١٢−٢١١ص ،١٣٨۴ یکی،درباره آن دارند (ر.ک: بل یاوتمتف

  
   یابیرز ا یها مالک

 یعلمـ یمپـارادا یـدکـه در سـطح تول یهـای پژوهش یـب،هرترت به
  برخوردارند: یلذ های یژگیاز و گیرد یصورت م

 مبـانی« الیـه از شـناختی روش مراتب سلسله در: یتانتزاع. ١
 روش« و »مـدل« ،»نظریـه« هـای الیه تا گرفته »پارادایمی بنیادین
 بـاالتر هـای الیه سوی به هرچه شناختی معرفت لحاظ به »تحقیق
 حرکـت پـایینی های الیه سمت به هرچه و تر انتزاعی ها الیه رویم،
 ,L’Abate( شـوند مـی تـر محسـوس و تـر انضمامی ها الیه کنیم

2012, p. 10؛(  
 سـمت به هرچه شناختی روش مراتب سلسله در: یتعموم. ٢
 و کاسـته مفـاهیم عمومیـت از شـویم مـی تر نزدیک »مدل« مرتبه
 شـمول بـر کنـیم حرکـت »پارادایم بنیادین مبانی« سمت به هرچه
  )؛L’Abate, 2012, p. 10( شود می افزوده مفاهیم
 یـاو ارائه  یهموجود در هر ال یاصل یها مفهوم یفلزوم تعر. ٣

 مفـاهیم ایـن ارتبـاط نحوه توضیح برای متناسب ای یهانتخاب نظر
 . ها الیه دیگر با

 یدر علـوم انسـان مهم یماز مفاه» مفهوم کنش«نمونه  طور به
در مـورد کـنش  یمیبتوانـد پـارادا یـقتحق یـک ینکها یاست. برا

 یعلمـ یلاثر اصـ یکاساس  ینآن ارائه کند و بر ا یو مباد یانسان



     ١٣٩٩بهار  /١٠٢ش/ ٢۶س/ شناسی علوم انسانی روش   ١٠۴

 

 یـتقعوا یـتماه«باشد تا بتوانـد  یرباشد الزم است حائز موارد ز
 یـدنما یـینشفاف تب طور به بار یهنظر یه امرمثاب بهرا  »یقمورد تحق

 :)۵٨ص ،١٣٨۴ یکی،(بل
A. از مفهوم کنش ارائه دهد  یفیتعر یدبا(Dilthey, 1977, 

 ,Comte, 1875)؛ (Durkheim, 1973, 151-153)؛ (5
 ,Weber)؛ (Cf. Rickman, 1979, 3)؛ (549-551
؛ (Runciman, 1977)؛ (Cf. Weber, 1962)؛ (88 ,1964

(Hurka, 1993, 10) ،یی،)؛ (طباطبــا٣ص ،١٣٧۴؛ (وبــر 
 یماز مفـاه یا بتوانـد شـبکه یـدبا یـفتعر ینا )٣۴۴ص ،٢٠٠٧

علـوم  پژوهشـگران یـارکـنش را در اخت یـریگ شکل یندفرا گر یانب
  ؛قرار دهد یانسان

B. یـهارائـه شـده از کـنش را بـا ال یـفبتواند ارتباط تعر یدبا 
ـــاف ـــانب یزیکیمت ـــدنما ی  ،١٣٧٧؛ ١٢١ص ،١٣٨٩(مـــارکس،  ی
 (Comte, 1875, 5)؛  (Dilthey, 1977, 568))؛ ٩٩ص

  ؛) ٣۴١ص، ٢٠٠٧ یی،(طباطبا
Cروش  یهارائه شده از کنش را با ال یفبتواند ارتباط تعر ید. با
ــقتحق ــانب ی ــدنما ی ــ ی ــروم، ؛ )٨ص ،١٣۶٨ یم،(دورک  ،١٣٧٣(ف
ــــا٣١ص  & Mackniff))؛ ١٢۵ص ،١٣٨٧ یی،)؛ (طباطب

Whithead, 2006, 4)؛ 
Dدر باب کـنش،  یهنظر یک یدتول یاانتخاب  یبتواند برا ید. با

   یدارائه نما» استدالل«
(Cf. Weber, 1962)؛ (Weber, 1964, 88) ؛

(Durkheim, 1973, 152)؛(Runciman, 1977) ؛
 ؛)٣ص ،١٣٧۴به بعد)؛ (وبر،  ٣۴۴ص ،٢٠٠٧ یی،(طباطبا

Eهـای یـتخـود در بـاب کـنش و واقع یهنظر یانبتواند م ید. با 
 کنـد ارائـه معقـولی ارتبـاط معنا و عقالنیت اخالق، قبیل از انسانی
 یلتـای،؛ (د(Weber, 1964, 88))؛ ١۵۴ص ،١٣٨٧ یی،(طباطبا
 ,Durkhiem)؛ (Kalberg, 1980, 1149))؛ ٣٣٣ص ،١٣٨٩

1984, XXV) ،(Comte, 1875, 563-564)؛  
Fیتاجتماع و نقطـه شـروع آن در وضـع یستیاز چ یینیتب ید. با 
)؛ ٩٣−٩٢ص ،۴، ج١٣٧١ یی،داشته باشد (طباطبا یلیو تحل یواقع

(Comte, 1875, 567-568) ؛(Ingram, 1901: 21)؛ 
Gوضـعیت و لیـدئاتمـدن ا یسـتیاز چ یینـیبتوانـد تب ید. با 

(مـارکس،  کنـد ارائـه امـروزی جوامـع پیشـرفت عـدم و پیشرفت
، اسالم و اجتماع؛ ١۵۵ص ،١٣٨٣ یی،)؛ (طباطبا٩٧ص ،١٣٧٧

 ؛)٣ص ،١٣٧۶ یم،؛ (دورک٣٧−٣۶تا، ص بی
Hو  یاخالقـ یقانون و هنجارها یستیاز چ یینیبتواند تب ید. با
-cf. De Coppens, 1976, 134)  یــدارائــه نما یاجتمــاع

 ,Durkhime, 1973))؛ ١۵٩ص ،١٣٨٧ یی،؛ (طباطبـا(135
  ؛(Ingram, 1901, 19)؛ (151
Iــد. با ــابع ی ــه من ــد ضــمن ارائ ــرا یبتوان ــانون و  یب کشــف ق

در برابـر منـابع نـامعتبر را  یشموضـع خـو ی،اجتماع یهنجارها
ــ ــد (دورک ــخص کن ــارکس، ٨۴ص ،١٣۵٩ یم،مش  ،١٣٧٧)؛ (م

ـــــــــا١٧٣−٩٧ص ) ١١٢و  ٩٨، ص۴ ، ج١٣٧١ ،یی)؛ (طباطب
(Durkhime, 1973, 149) ؛(Cf. Rickman, 1979, 11)؛ 

Jیتبـاب کـنش و اجتمـاع بتوانـد وضـعدر  یـاتشنظر ید. با 
(مـارکس،  دهـد توضیح را بشری جوامع ایدئال یتموجود و وضع

(تامپسن،  )؛١٠٧ص ،١٣٧٧(مارکس،  )؛١۵٣−١۴٨ص ،١٣٧٧
، ١٣٧١ یی،)؛ (طباطبا٢ص ،١٣٨٣ یم،)؛ (دورک١٨۶ص ،١٣٨٨

 ؛)١١٢−٩٨ص ،۴ ج
Kو  یصـدق معرفتـ یسـتیدر بـاب چ یحیبتواند توضـ ید. با

 ،۴ ، ج١٣٧١ یی،ارائــــه دهــــد (طباطبــــا یصــــدق اجتمــــاع
)؛ ٣٣۴−٣٣٣ص ،١٣٨٩ یلتـــــــای،)؛ (ر.ک: د١١٢−٩٨ص

(Durkhiem, 1973, 162)؛  
Lدهـد  یحرا توضـ یبتواند نحوه عملکـرد جوامـع بشـر ید. با
ـــ ـــا١٣٧−١٣٣و  ١٢۶−١٢۵ص ،١٣۵٩ یم،(دورک  یی،) (طباطب
 ؛)١۴٨، ص٢ ، ج١٣٨٧؛ ٩٣، ص۴ ، ج١٣٧١

Mاجتماعی های یتاز واقع یعناصر ییبتواند با شناسا ید. با 
شـده در مـوارد قبـل،  یـانب یواسـطه نظـام علمـه ب خویش، دوره
ــــیتحل ــــ یل ــــه نما  یعلم ــــدارائ ــــ ی  ،١٣۵٩ یم،(ر.ک: دورک
 یی،)؛ (طباطبـا١٣٧٣)؛ (وبر، ١٣٧٨ یم،)؛ (دورک١٨١−١٧٨ص

  ؛)١۵٣ص ،١ ، ج١٣٨٨
Nیـهواسـطه نظره اجتمـاع را بـ یاصـل یبتواند نهادها ید. با 
) ٣٢ص ،١٣٨٣ یلتــای،(د یــدنما یــیندر بــاب کــنش تب یشخــو

ـــا  ,Cf. De Coppens))، ٩۶ص ،۴، ج١٣٧١ یی،(طباطب
  ؛(126 ,1976
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Oیکردهـایکار رفته در روه ب یممفاه یینبتواند ضمن تب ید. با 
 یدرسـت یش،خو یآنها در نظام معرفت شناسی یگاهخود و جا یبرق

 یـددرست و نادرست آنها را قضـاوت نما یریکارگ هب یا یو نادرست
)Durkhime, 1973, 154 ؛((Durkhiem, 1973, 162)  ؛
 ؛به بعد) ١١٣ص ،١٣٨٧ یی،)؛ (طباطبا٣٢ص ،١٣٨٣ یلتای،(د

Pو روش  ینظــر یهــا از چــارچوب ییبتوانــد دورنمــا یــد. با
-Dilthey, 1977, 11))؛ ١٣٨٣ یم،کنـد (دورکـ یـانب یـقتحق

ــا (Weber, 1964, 109-110)؛(13  ،١٣٨٧ یی،؛ (طباطب
  ؛)١٢۵ص

Qرا در سـطوح  یعلمـ یماستفاده پارادا یبتواند چگونگ ید. با
ــان  ی،ســاز مفهــوم یــق،تحق یهــا روش یــات،نظر ی،مختلــف مب

کنـد؛  یانها اشاره شد) ب بدان پیشین عناوین در... (که و ها یلتحل
 یردمورد استفاده قرار گ یدبا ییدر چه راستا یمیمعرفت پارادا ینکها

موجــود در  یــدیکل یم. درواقــع مفــاه)٢١٠، ص١٣٨۴(بلیکــی، 
 ســازد یمــ یــتواقع یــدنگونــه کــه مــا را قــادر بــر د همــان یــهنظر

)Wallace, et al., 1995, p. 5( یگـرد یهـا بخـش یدنمانع د 
  .باشد تواند یم یزن یتواقع

هسـتد)  یمپـارادا یـدنوع سوم (که در مقام تول های پژوهش .۴
 در و آینـد یمـ یـدپد یاجتماع یها عمومًا بدون ارجاع به پژوهش

 بیشـتر که معنا بدین. کنند می تغذیه را یکدیگر سازان نظریه عوض
 هـای پـردازی نظریـه بر مبتنی بناسازی یا /و تألیف به معطوف آنها
  کرد:  یاز چند نظر بررس توان می را ها نظریه این. است قبلی
 یشامل تحوالت فهم زنـدگ یتفکر اجتماع یختار یبررس 

  ی؛اجتماع
 و مرورهـا بر عالوه بزرگ، پردازان یهنظر یآثار اصل یبررس 

  ؛ها نقد
 یبنــد و خوشــه ینظــر هــای یــدگاهد یــامکاتــب  یبررســ 

و مــدرن براســاس مفروضــات  یککالســ پــردازان یــهنظر
  شناختی؛ یمشترک هست

 یـتمنظـور تثبه بـ پـردازی نظریـه هـای یاسـتراتژ یبررس 
حســب مفروضــات بر پــردازی یــهنظر یعوســ یهــا مقولــه
ــت ــناختی یهس ــت و ش ــناخت معرف ــی،  یش ، ١٣٨۴(بلیک
   ).٢٠٩−٢٠٨ص

 ینظـر یهـا چـارچوب یدنوع دوم که به تول های پژوهشالبته 
  برخوردارند. یژگیو یناز ا یزن پردازند یم

است که صـرف  یناز آن غافل شد ا یدهرگز نبا که  ینکته مهم
 یـهنظر« ،»یچـارچوب نظـر« ،»یمپـارادا« یـرنظ یمیوجود مفاه

 یـک در »یشناسـ روش« یـا »یقروش تحق«، »مدل« ،»یپژوهش
 بـه توجـه(بـا  تحقیـق نـوع کننـده تعیـین توانـد نمی تحقیقاتی کار

 کـه اسـت ایـن مالک، بلکه ؛باشد) گفته پیش گانه سه بندی تقسیم
 برتـرین مقیـاس در را سـطح آن در  علمـی کـار بتوانـد پژوهشگر
. انـد داشـته  علمی فعالیت حوزه آن در دهد که بروز خود از افرادی
 آنکـه بـی کند مطرح را نظریات برخی صرفاً  فردی اینکه از بنابراین
 خـود دلیـل تقریر توان از یا باشد داشته را آنها ادله اثبات و رد توان
 سـطح در توانـد نمی نباشد، برخوردار رقیب نظریات ادله برابر در

  .گیرد قرار دوم نوع های پژوهش
  

  یریگ جهینت

 یبخشـ نظام یبرا یادینا بنساده امّ  ییمقاله تالش شد الگو یندر ا
 ی،که از منابع مختلف اعم از منابع تجرب شود ارائه یقاتیتحق یهاول
. کننـد یاسـتفاده مـ یعلوم انسان یمحتوا یدتول یبرا ینید یا یعقل

کنده از قضاوت یاگرچه جامعه کنون جانبدارانـه و بـدون  یهـا ما آ
 رسـد ینظـر مـ بـها اّمـ ،اسـت علمی های پژوهشمالک در مورد 

ــ ــوان یم ــندر ا ت ــانم ی ــ ی ــوان  یراه ــدان واســطه بت ــه ب گشــود ک
سـوق داد کـه   یدلبخواهانه را به سمت مالکات علم های یریسوگ

نظم  یک یها حداقل بتواند ها یشو گرا یکردهامستقل از افراد، رو
 گانـۀ سـه تقسـیم کنـار دربه بار آورد.   یجامعه علم یرا برا  یعلم
 حـوزه در متصـور و ممکـن تحقیقات های سنخ مورد در شده ارائه
 را نوشـتار ایـن نتیجه ترین مهم بتوان شاید کشور، در انسانی علوم
 یاجتمـاع یـدهک پدیـ مورد در تحقیق که کرد خالصه بند این در

 یهــا یمبرگرفتــه از پــارادا یمخــاص و اســتفاده از مجموعــه مفــاه
و  یـفدر تعر  یعلمـ یک چارچوب نظرینداشتن  یدمتفاوت، مؤ

بـر  یـقتحق یاتکـا یـانگرب یت،وضـع یناست. ا یدهآن پد یحتوض
 یگرکـدیرا بـا  یموارد متناقضـ یحت تواند یدانش عامه است که م

  )۴١−۴٠، ص١٣٨۴(بلیکی، دهد و با هم به کار برد!  یآشت
که بدون  شوند شناسایی یقاتیاست تحق یوصف، ضرور ینبا ا
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مـورد اسـتفاده در کـار  یممفـاه یـانم یهمـاهنگ یجادا یتالش برا
اسـتفاده  یمختلفـ  یمفهـوم یها چارچوب و ها یهاز نظر یقاتی،تحق
 بــرای تــالش بــدون محقــق تحقیقــات، از نــوع ایــن در. کننــد یمــ

 مفـاهیم خـود، تحقیقـاتی کـار در اسـتفاده مورد مفاهیم هماهنگی
 ایـن. گیـرد مـی عاریت به علمی گوناگون رویکردهای از را مختلف

مختلـف  یکردهایرو برساختۀ ناسازگار مفاهیم شود می موجب امر
 آمـده، گـرد جـا یک در گوناگون  یو اصول علم یرغم مبان به یفکر

 حفـظ انسجام برای محّقق ظاهری تالش با تنها  علمی روّیه وحدت
را هـدف قـرار  یـقتحق یانکه بن یناسازگار یمواقع، مفاهدر اّما. شود
 کـه اسـت طبیعـی. شـوند یم  یعلم یتاند، موجب توقف فعال داده
و بـه  کـرده ارائـه ارزیـابی الگوی توان نمی تحقیقات از نوع این برای

 قرار داد.  یابیمنطقًا مورد ارز یشناخت لحاظ روش
 هـای یبآسـ یعلمـ  یمـنظ یو بـ آنارشـی ینا رسد ینظر م به
 یلعـدم تشـک ،ه که از آن جملهآورد واردما   یمعل فضای به شدید

 یوسـتگیشروط آن پ یننخستکه از  یا است؛ جامعه  یجامعه علم
 ینکـه، بـا اینوجودابـااسـت.  یکـدیگرصورت گرفته با  یقاتتحق
مختلـف  یشـمنداناند یـدگاهعلم از د یستیاز چ یمختلف یرتصاو

 یرا معرفـ یا تالش شد تا وجه مشـترکامّ  ،دارد وجود یعلوم انسان
گرچـه  یـدگاهد ینبر آن توافق دارند. ا ها یدگاهاز د یاریکه بس یمکن
ا امّ  ،سازد یرا ممکن نم تر یجزئ یبخش عام بوده و هنوز نظام یاربس

گام باشد، بـر  یناول تواند یم یداخل یقاتتحق یبرا ینکهبه جهت ا
واگذار  یگریرا به مراحل د یگرد یاتمقدار اکتفا کرده، جزئ ینهم
و  یشــترازمنـد ارائـه مالکـات بین یقضـاوت قطعـ زیـرا کنـد؛ یمـ

را دربـاره قضـاوت  یـتو مانع یتاست که شرط جامع یتر محکم
  .یدنما یفاصورت گرفته است یقاتتحق
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  منابع

  

پـژوهش  یمبـان)، ١٣٩٠(یـت ، انسلم، جولیناستراوس و کرب .١
 .ین نشر تهران: یفی،ک

 یـقتحق یهـا روش یمیپـارادا یمبان ،)١٣٨٨( یمحمدتق یمان،ا .٢
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،یدر علوم انسان یفیو ک یکم

 ی،ق در علـوم انسـانیفلسفه روش تحق)، ١٣٩١( ــــــــــــــ .٣
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 کیفـی و کمی های روش پارادایمی مبانی ،)١٣٩٠( ــــــــــــــ .۴
  دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه: قم انسانی، علوم در تحقیق

 ی،اجتمــاع یهــا پــژوهش یطراحــ)، ١٣٨۴( ، نــورمنیکــیبل .۵
 .یننشر تهران: 

پژوهش  یکاربرد یها روش)، ١٣٩٢( و راگ، لئونارد، دبرا یکمنب .۶
 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ی،اجتماع

ــت، ( .٧ ــن، کن ــلما) ١٣٨٨تامپس ــ ی ــهناز یمدورک ــه ش ، ترجم
 .نی نشر: تهران پرست، یمسم

 یهـا روش یراهنمـا)، ١٣٩۴( یچـالز تـدلو عباس  ی،تشکر .٨
تهـران:  ی،و اجتمـاع یعلـوم رفتـار یهـا در پژوهش یختهآم

 دانشگاه تهران.
ــانکر و پن .٩ ــکج ــان و بارتجــان (ین ــتماه)، ١٣٩۴، ج روش ی

 .یراز: دانشگاه شیرازش یق،تحق یشناس
 ،)١٣٩٧( یموســــو یو هــــاد یدحمیدرضــــاس ی،حســــن .١٠

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.ییصدرا یشناس کنش انسان
ـــ .١١ ــم: یتیویســتیپوز یشناســ کــنش انســان) ١٣٩۵( ـــــــ ، ق

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
، ترجمـه یشناسـ قواعد روش جامعـه )،١٣۶٨(یل ام یم،دورک .١٢

 .کاردان، تهران: دانشگاه تهران یمحمدعل
 یبی،، ترجمه حسن حبیکار اجتماع یمتقس ،)١٣۵٩( ــــــــ .١٣

 .تهران: انتشارات قلم ،چاپ اول
، ترجمه باقر ینید یاتح یانیصور بن، )١٣٨٣( ــــــــــــــ .١۴

 .نشر مرکز :رانهپرهام، ت
، ترجمـه نـادر سـاالرزاده یخودکشـ ،)١٣٧٨( ــــــــــــــ .١۵

   .تهران: انتشارات دانشگاه عالمه یری،ام

، ترجمــه یشناســ و جامعــه یــتترب ،)١٣٧۶( ــــــــــــــــ .١۶
 .تهران: دانشگاه تهران ،محمد کاردان، چاپ اول یعل

علـوم در  یخیتشـکل جهـان تـار ،)١٣٨٩(یلهلـم و یلتای،د .١٧
تهران:  ،چاپ اول یدی،دّره ب یمنوچهر صانع ه، ترجمیانسان

 ققنوس.
 ی،حسن رحمان ه، ترجمذات فلسفه ،)١٣٨٣(یلهم و یلتای،د .١٨

  ید.قم: انتشارات دانشگاه مف ،چاپ اول
در  یروابـط اجتمـاع)، ١٣٨٣(یدمحمدحسـین س یی،طباطبا .١٩

و نشر  یمدفتر تنظ ی،کرمان یمحمدجواد حجت ه، ترجماسالم
 .ییآثار عالمه طباطبا

 .آرا ، قم: جهاناسالم و اجتماع ،)تا ی(ب ــــــــ .٢٠
، ییمجموعـه الرسـائل العالمـه الطباطبـا ،)٢٠٠٧( ــــــــ .٢١

  یات.قم: باق ،چاپ اول ، یعیمصحح صباح رب
 ، قم: بوستان کتاب.یسماصول فلسفه رئال ،)١٣٨٧( ــــــــ .٢٢
قـم:  ،، چـاپ دومر القرآنیتفس یزان فیالم، )١٣٧١( ــــــــ .٢٣

  یلیان.اسماع
، چـاپ مجموعه رسائل عالمـه طباطبـائی ،)١٣٨٧( ــــــــ .٢۴

  .قم: بوستان کتاب، ٢ اول، ج
 .کتاب بوستان: قم ،اسالمی های یبررس ،)١٣٨٨( ــــــــ .٢۵
، محمــد مــارکس یــدگاهانســان از د ،)١٣٧٣(یــش فــروم، ار .٢۶

  .هامبورگ: سنبله ،رخشان، چاپ اول راه
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  .یدتهران: مروار
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 .تهران: نگاه، اول
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گاه ،چاپ اول ی،، ترجمه حسن مرتضو١٨۴۴  .تهران: آ
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 .و همکاران، تهران: انتشارات مولی
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ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منـوچهری کاشـانی، بـا 
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